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156. 
В.рз 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 ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ НА НАРОДНИТЕ 

СУДОВИ 

Член 1 
Платите на судиите на народните судови се "опре-

делуваат според звањето и годините на службата. 

Член 2 
Платите на судиите се определуваат во границите 

на единствената скала на платните разреди, 'од чл. 3 
на Основната уредба за звањата и платите на службе-
ниците на државните органи. 

Член 3 
Звањата на судиите се распоредуваат во,следните 

плаши разреди: 
звањето судија на околиски суд од XI до V пла-

те« разред заклучно; 
звањето судија на окружен суд од X до IV пла-

тен разред заклучно; 
звањето судија на врховен суд на народната ре-

публика и на Врховниот суд иа АП Војводина од VI 
до III платен разред заклучно; 

звањето судија на Врховниот суд на ФНРЈ од IV 
до I платен ра-зред заклучно, 

Член 4 
Судиите напредуваат во истото звање со доби-

вале виши платен разред врз основа на годините на 
службата. 

За добивање .непосредно виши плате« разред тре-
ба. судијата да проведе три години во нижиот платен 
разред. 

Член 5 
На судија платниот разред му се определува спо-

ред годините на службата што се сметаат за напре-
дување во смисла на Основната уредба за звањата и 
платите на службениците на државните органи. 

Судија на околиски или окружен суд се распоре-
дува во почетниот плате« разред на своето звање ако 
нема повеќе од шест години служба. 

Судија на врховен суд на народната република 
односно судија на Врховниот суд на АП Војводина се 
распоредува во почетниот платен разред на своето 
звање ако нема повеќе од 12 години служба. 

Судија на Врховниот суд на ФНРЈ се распоредува 
во почетниот.платен разред на своето звање ако нема 
повеќе од 15 години служба. 

Ако судија има повеќе години служба од оние 
што се предвидуваат во претходните ставови, ќе се 

распореди во натамошни платни разреди според годи-
ните на службата. 

Претседателот на врховен суд на народната репу* 
блика и претседателот на Врховниот суд на АП Војводу 
дина се распоредуваат во II платеа разред, а П р е т о р 
дателот на Врховниот суд на ФНРЈ во I платен ред 
зрел без обзир на годините на службата. 

Член 6 
За судија на околиски суд постојат две период* 

е ш п о ш т е д и во V плате« разред. 
Секоја пер под ска no-в игиша изнесува 700 динари 

месечно. 
Периодом повишици се даваат по службена дол-

жност после секои пет години ефективна служба. 

Член 7 
На претседателите на судовите покрај платата им 

припаѓа и положаен додаток. 
Правилникот за положајииот додатак на лретседа* 

тел ите на околиските и окружише судови го донесува 
Советот за законодавство и изградба на народната^ 
власт на Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот 
иа правосудне™ на ФНРЈ. 

Положаји ит е додатоци на претседателите на вр* 
ховиите судови ги определува органот што го донел 
актот за нивниот избор. 

Член В 
Решението за определување плата, положаен до-

даток и периодски пов и тици донесува Министерот на 
правосудне™ на ФНРЈ за судиите на Врховниот суд; 
на ФНРЈ, министерот на правосудието на народи ата:1 

република за судиите на околиските, окружните и на' 
врховниот суд на народната република и Поверени-
кот за правосудне на Главниот извршен одбор иа На-
родната скупштина на АП Војводина за судиите на 
околиските и окружните судови на територијата нај 
АП Војводина и за судиите на Врховниот суд на АП' 
Војводина. 

Член 9 
Судијата на Врховниот суд на ФНРЈ што ќе биде 

избран за претседател на врховниот суд на народната 
република или за претседател на Врховниот суд на 
АП Војводина ја задржува платата што ја имал како 
судија на Врховниот суда на ФНРЈ, ако е таа лого* 
лема. 

Судијата на врховен суд што ќе биде избран за 
претседател на окружен суд ја задржува платата на 
судија на врховен суд, ако е таа поголема. 

Судијата на окружен суд што ќе биде избран за 
судија на околиски суд ја задржува платата што ја 
»мал како судија на окружен суд, ако е таа поголема. 

Член 10 
На судијата што ќе биде разрешен од должност, 

доколку не се работи за разрешување по молба или 
разрешување поради постоење разлози заради кои. 
по одредбите што важат за државните службенице 
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престанува службата на државен службени* па силата 
на ЗАКОН, го презема и го распоредува министер-
ството на правосудне™ односно Поверенството за гара* 
в осуди е на Главниот извршен одбор -на Народната 
скупштина на АП Војводина. На разрешениот судила 
ќе му се определи соодветното звање и платниот 
разред според важеќите прописи. 

Член 11 
Преводењето на судише што се затекнале во ова 

звање ка денот на влегувањето во сила на оваа уред-
ба, на нови плати ќе се изврши на следен начин: 

судиите на околиските и окружни судови кон не* 
маат повеќе од шест години служба што се сметаат 
за напредување, ќе се распоредат во почетниот пла-

v тен разред на своето звање, а ако имаат повеќе од 
шест години служба- ќе се распоредат во натамошни 
платни разреди; 

судиите на врховните судови на народните »репу-
блики и на Врховниот суд на АП Војводина кои не« 
миг? повеќе од 12 години служба што се сметаат за 
напредување, ќе се распоредат во почетниот платен 
разред на своето звање, а ако имаат повеќе од 12 го-
дини служба ќе се распоредат во натамошни платни 
(разреди : 

судиите на Врховниот суд на ФНРЈ кои немаат 
повеќе од 15 години служба што се сметаат за напре-
дување, ќе се распоредат во почетниот платен разред 
на своето звање а ако имаат повеќе'од 15 години* слу-
жба ќе се распоредат во натамошните платни разреди. 

Решение за преводење на судиите на новите 
плати донесува Министерот на праз ос уд и ето на ФНРЈ, 
министерот на правосудието на народната република 
односно Повереникот за правосудне на Главниот из-
вршен одбор на Народната скупштина на АП Војво-
дина, сообразно на чл. 8 од оваа уредба. 

Против ова решение службеникот може да се 
жали до комисијата на владата во смисла на чл. 73 
од Основната уредба за звањата и платите ома службе-
ниците на државните органи. 

Член 12 
Ако при прев одењето- судијата на околиски суд 

или при избор за судија на овој суд ќе биде распо-
реден во највиши платен разред на ова звање, не му 
припаѓа периодика повишица иако ги исполнува усло-
вите за нејзиното добивање по оваа уредба. 

Во овој случај периоде« ат а повишица припаѓа на 
судија кога ќе поминат три години од денот на преве-
деното односно изборот за судија. 

Член 13 
На судиите што ќе добијат по оваа' уредба по-

мала основна плата од досегашната основна шѓата, за-
едно со надокнадата за прехранбени бонови и со па-
ричната вредност на индустриските бонови, ќе им се 
исплатува разликата се' додека со унапредување во 
виши платен разред или со избор за судија на виши 
суд или со добивање период ска повишица не ќе го 
добијат износот што го имале по поранешните про-
писи. 

Член 14 
Преводењето на другите службеници запослени во 

судовите ќе се изврши по одредбите од Основната 
уредба за звањата и платите на службениците на др-
жавните органи. 

Член 15 
Ако со оваа уредба не е инаку предвидено, одред* 

бите од Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи ќе се применуваат 
и на судиите. 

Член 16 
Платите по оваа уредба течат од 1 април 1952 го-

дина. 

Член 17 
Се овластува Министерот на правосудне^ на 

ФНРЈ да донесува, во согласност со Претседателот на 
Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, поблиски одредби за спро-
ведувањето ва оваа уредба. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во оила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за платите на судиите 
и на јавните обвинители („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 30/51), доколку се однесува до судиите на народ-
ните судови. 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Репу бл ик а Ј уг осл ав иј а". 

29 март 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 

па Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

157. 
Врз основа на чл. 38 од Законот за планското упра-

вување со народното стопанство и чл. 13 и 94 од За-
конот 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 ПЛАТИТЕ НА АРБИТРИТЕ НА ДРЖАВНАТА 

АРБИТРАЖА 

Член 1 
Платите на арбитрите на државната арбитража се 

определуваат според звањето и годините на службата. 

Член 2 
Платите на арбитрите се определуваат во грани-

ците на единствената, скала на платните разреди од 
членот 3 на Основната уредба за звањата и платите 
на службениците на државните органи. 

Член 3 
Звањата на арбитрите се распоредуваат во след-

ни платни разреди: 
звањето арбитер на окружна државна арбитража 

од XI до IV платен разред заклучно; 
звањето арбитер на републичка државна арбитра-

жа и покраинската државна арбитража на Автономната 
Покраина Војводина од IX до III платен разред за-
клучно; 

звањето.,арбитер на Сојузната државна арбитража 
од VII до II платен разред заклучно; 

звањето арбитер на Главната државна арбитража 
при Владата на ФНРЈ од V до И платен разред за-
клучно. 

Член 4 
Арбитрите напредуваат во истото звање со доби-

вање виши платен разред врз основа на годините на 
службата. 

За добивање непосредно виши платен разред по-
требно е арбитерот да проведе 3 години »во нижиот 
уплатен разред. 
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Член 5 
Ка арбитерот му се определува платниот разред 

•според годините на служба кои се сметаат за напре-
дување во смисла на Основната уредба за звањата и 
платите на службениците на државните органи. 

Арбитерот на окружна државна арбитража се ра-
споредува во почетниот платен разред на своето звање 
ако нема повеќе од 6 години служба. 

Арбитерот на републичка државна арбитража од-
носно арбитерот на Покраинската државна арбитража 
ла Автономната Покраина Војводина се (распоредува 
во почетниот платен разред на своето звање ако нема 
повеќе од 12 години служба. 

Арбитерот на Сојузната државна арбитража се ра-
споредува во почетниот платен разред на своето звање 
ако нема повеќе од 12 години служба. 

Арбитерот на Главната државна арбитража при 
Владата на ФНРЈ се распоредува во почетниот 'Платен 
разред на своето звање ако нема повеќе од 15 години 
служба. 

Претседателот на републичката државна арбитража 
и на Покраинската државна арбитража на Автономната 
Покраина Војводина се распоредуваат во III платен 
разред, а претседателот на Главната државна арбитра-
жа при Владата на ФНРЈ во I платен разред, без обзир 
на годините на служба. 

Член 6 
На претседателите на државните арбитражи покрај 

платата им припаѓа и подожаен додаток. 
Правилник за положајниот додаток на претседате-

лите на државните арбитражи донесува Советот за за-
конодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ по предлог од надлежниот член на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 7 
Решение за определување на платата и положај-

ниот додаток донесува: 
органот надлежен за назначување — за арбитрите 

т Главната државна арбитража при Владата на ФНРЈ, 
на Сојузната државна арбитража, на републичките др-
жавни арбитражи и на Покраинската* државна арби-
тража на Автономната Покраина Војводина; 

претседателот да државната арбитража при вла-
дата на народната република — за арбитрите на окру-
жните државни арбитражи; 

претседателот на Покраинската државна арбитража 
на Автономната Покраина Јојводина — за арбитрите 
на окружните државни арбитражи на територијата на 
Автономната Покраина Војводина. 

Член 8 
Арбитерот на Сојузната и Главната државна арби-

тража при Владата ла ФНРЈ кој ќе биде назна(чен за 
претседател на републичка државна арбитража или 
на Покраинската државна арбитража на Автономната 

Покраина Војводина ја задржува платата што ја имал 
како арбитер на Сојузната односно Главната државна 
арбитража при Владата на ФНРЈ, амо е таа поголема. 

Арбитерот на републичка државна арбитража 
односно Hat Покраинската државна арбитража на Авто-
номната Покраина Војводина кој ќе биде назначен за 
претседател на окружна државна арбитража ја задр-
жува платата на арбитер на републичка државна арби-
тража, ако е таа поголема. 

Член 9 
Преводење арбитри кои се затекнале во ова звање 

на денот на влегувањето во сила на оваа уредба на 
нови плати ќе се изврши на овој начин: 

аобитрите на окружните државни' арбитражи кои 
немаат повеќе од 6 години служба што се сметаат за 
напредување, ќе се распоредат во почетниот платен 
разред на своето звање, а ако имаат повеќе од 6 го-
дини служба ќе се распоредат во натамошните платни 
разреди-* 

арбитрите на републичките државни арбитражи и 
на Покраинската државна арбитража на Автономната 
Покраина Војводина кои немаат повеќе од 12 години 
служба што се сметаат за напредување, ќе се расно* 
редат во почетниот платен разред на своето звање, 
а ако имаат повеќе од 12 години служба ќе се распо-
редат во натамошните платни разреди; 

арбитрите на Сојузната државна арбитража кои 
немаат повеќе од 12 години служба што се сметаат за 
напредување, ќе се распоредат во почетниот платен 
разред на своето звање, а ако имаат повеќе од 12 го-
дини служба ќе се распоредат во натамошните платни 
разреди; 

арбитрите на Главната државна арбитража при 
Владата на ФНРЈ кои немаат повеќе од 15 години слу-
жба што се смета за напредување, ќе се распоредат, 
во почетниот платен разред на своето звање, а ако, 
имаат повеќе од 15 години служба ќе се распоредат BQ \ 
натамошните платни разреди. / 

Решенијата за преводењето на арбитрите на нови . 
Плати ги донесуваат за арбитрите на Главната државна; 
арбитража при Владата на ФНРЈ, Сојузната државна 
арбитража, републичките државни арбитражи и Покра-: 
ниската државна арбитража на Автономната Покраина^ 
Војводина — органот надлежен за назначување, а за" 
арбитрите на окружните државни арбитражи — претсе-
дателот на државната арбитража при валадата на на-^ 
родната република, односно претседателот на Покраин-
ската државна арбитража на Автономната Покраина 
Војводина. 

Член 10 
На арбитрите кои по оваа уредба добиваат помала 

основна плата од досегашната основна плата, заедно 
со надокнадата еа прехранбени бонови и паричната-
вредност на индустриските бонови, ќе им се исплатува 
разликата додека со унапредување во виши платен 
разред или со назначување за арбитер на виша арби-
тража не го добијат износот што го имале по поране-
шните пропиен. 

Член 11 
Преводењето на другите службеници од правната 

струка запослени во д р ж а в н и к арбитражи ќе се из-
врши по одредбите на Основната уредба за звањата 
и платите на службениците на државните органи. 

Член 12 
Доколку со оваа уредба не е предвидено инаку, 

одредбите на Основната уредба за звањата и платите 
на службениците на државните органи ќе се приме-
нуваат и на арбитрите. 

Член 13 
Платите но оваа уредба течат од 1 април 195£ 

година. 

Член 14 
Како арбитер на окружна арбитража во смисла на 

оваа уредба се подразбираат арбитрите на околиските 
и градските, односно обласните државни арбитражи. 

Член 15 
Се овластува Министерот — Генералниот секретар 

на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот 
на Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ да донесува поблиски од-
редби за спроведување на оваа уредба. 

Член 16 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредел 

престанува да важи Наредбата за изменување на-
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основните плати за звањето арбитер во травната стру-
ка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 75/49). 

Член 17 
Оваа уредба влегува, во оила со денот т објавуваа 

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

29 март 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана) 

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

Претседател 
иа Советот за законодавство и изградба 
ца народната власт на Владата еа ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 

158. 
Врз основа на чл. 38 од Законот за планското 

управување со народното стопанство и чл. 13 од За«-
конот за државните службеници, Владата на ФНРЈ, по 
предлог од Советот за законодавство и нзгоадба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

8А ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД 
ДИПЛОМАТСКО-КОНЗУЛАРНАТА СТРУКА 

Член 1 
По оваа уредба се определуваат шалите на слу-

жбениците од дип лом ат ок о -кош ул а»рн ат а струка* 

Член 2 
За службениците од дипломатско - конзуларната 

струка постојат 4 платни групи во границите на един-
ствената скала на платните разреди од чл. 3 на Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците 
ца државните органи, и тоа: 

I група вс II и I платен разред, 
II група од V до III платен разред, 

III група од IX до VI платен разред, 
IV група од XIV до X платен равред. 
Периодските -повшпици постојат во X и VI пла-

тен разред. 

Член 3 
Во поглед на распоредувањето и напредувањето 

ло платни разреди, на периодските повишени и унап-
редување во виша платна група важат одредбите од 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи со кои се пропишани усло-
вите за напредување во виши платен разред односно 
во више звање, со тоа што за IV група да важат усло-
вите за здобивање звањето референт, за III група 
условите за здобивање звањето виши референт, за II 
трупа условите за здобивање звањето советник, а за 
првата група условите за здобивање звањето виши 
Советник. 

Член 4 
Покрај плата службениците од динломатско-кокзу-

ларната струка имаат и додаток на дипломатско-кон-
зуша»рного звање. 

Дипл ом атско - козул арчите звања се: 
1) аташе, 
2) III секретар, 

Ѕ) И секретар, 
4) I секретар, 
5) совети« II класа* 
6) советник I класа, 
7) ополномоштен министер, 
8) амбасадор. 
Додатоците на дилломатско-конз ул ари и т е звања 

од (претходниов став изнесуваат, и тоа: 
Динари 

1) за звањето амбасадор од 4.500 до 6.000 
2) за звањето ополномоштен: 

министер од 3.800 до 4.500 
3)за звањето советник I класа од 3.200 до 4.000 
4) за звањето советник II класа од 2.800 до 3.500 
5) за звањето I секретар од 2.200 до 3.000 
6) за звањето II секретар — од 1.800 до 2.500 
7) за звањето III секретар — од 1.500 до 2.000 
8) за звањето аташе од 1.000 до 1.500 
На приправник припаѓа додаток од 1.000 динари. 

Член 5 
За службениците од дипломатско - конзуларната 

струка потребна « виша стручна спрема. 
Што се смета како виша стручна спрема во ди-

пломатско-конзулариата струка пропишува Министерот 
на надворешните работи на ФНРЈ. 

Член 6 
Приправничкиот стаж за службениците од дипло-

матско-конзуларната струка постои за IV група и трае 
три години. 

Дипломатско-конзуларниот приправник се распо-
редува во XIV платен разред. 

Министерот на надворешните работи на ФНРЈ 
може со свое решение да пропише за прием на слу-
жбениците во дипломатско-конзуларната струка да е 
потребен положен приемен испит. 

Член 7 
Прописите за приемните и стручните испити на 

дипломатско -конзуларните службеници, за програмата 
и полагањето на испитите, за определување испитна 
комисија, како и одредбите за стручните испити за 
другите службеници) во ресорот на Министерството на 
надворешните работи ги донесува Министерот на над-
ворешните работи на ФНРЈ со одделен правилник. 

Член 8 
Министерот на надворешните работи на ФНРЈ 

може да определи со одделно решение на службени-
ците во ресорот на Министерството на надворешните 
работи на ФНРЈ кои не се распоредени во звањата на 
дшломатско-конзуларната струка да им се исплатува 
одделен додаток како постојанен дел на платата со 
тоа што висината на овие одделни додатоци да може 
да се движи од 1.000 до З.ООО динари. 

Член 9 
. Во поглед на донесувањето решенија ѕа распоре-

дување и напредувања на службениците од дииломат-
еко-котуларната струка во платни разреди и платни 
групи од чл. 2 на оваа уредба важат одредбите од 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи. 

Решение за давање дипл ом атск о - к он з у л ар ни зва-
ња (назначување и унапредување во звања) и реше-
ние за додатоците на овие »вања донесува Министе-
рот на надворешните работи на ФНРЈ. 

Член 10 
За службениците во претставништвата на страна 

важат одредбите од оваа уредба во поглед на звањата, 
а платите се регулираат врз основа на Уредбата за 
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принадлежностите на државните службеници на слу-
жба во странство. 

На овие службеници по нивното доаѓање во зе-
мјата им се смета времето за напредување и доби-
вање периодски повишици од денот на општото пре-
вожење на службениците во ресорот на Министерство-
то на надворешните работи. 

Член И 
Службениците што доаѓаат од други служби 

односно струки можат да бидат преведени) и распоре-
дени во дипл о м ат ек о - к ош уд а ш ат а струка во • звањата 
од таа струка ако ги исполнуваат одделните усло-ви за 
здобивање на тие звања. Во тој случај тие го задр-
жуваат оној платен .разред што го имале досега и нан 
предувааат во платните групи по чл. 3 од оваа уредба. 

Ако службениците од дипл о м атск о-к ок з у л ари ат а 
струка препишуваат на служба во други ресори, ги 
губат звањата и додатоците на звањата од дилломат-
ско~кон!зулар'ната струка и се распоредуваат во зва-
њата на управните службеници што и' одговараат на 
нивната платна група. 

Член 12 
Службениците затечени во дипломатско-конзулар-

ните звања се преводат сообразно на одредбите од 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи, со тоа што службениците 
во звањето аташе се изедначуваат со службениците 
под а), службениците во звањето III секретар со слу-
жбениците под б), а службениците во звањето И и I 
секретар со службениците под в) на чл. 57. 

Преводење на другите службеници во ресорот на 
Министерството на надворешните работ« ќе се изврши 
по одредбите на Основната уредба за звањата и пла-
тите на службениците на државните органи. 

Член 13 
На службениците од дипломатско - конзул ари ата 

струка кои по оваа уредба ќе добијат помала основна 
плата од досегашната основна плата, заедно со надо-
зснадата за прехранбени бонови и со паричната вред-
ност на индустриските бонови ќе им се исплатува ра-
зликата додека со унапредување во виши платен ра-
зред или во више звање или со здобивање периодски 
.повишици не ќе го добијат износот што го имале по 
поранешните прописи. 

Член 14 
Одредбите од Основната уредба за звањата и 

платите на службениците на државните органи ќе се 
применуваат и на службениците од дипл ом ате колкон -
зуларната струка, доколку со оваа уредба не е пред-
видено инаку. 

Член 15 
Платите по оваа уредба течат од 1 април 1952 го-

дина. 
Член 16 

Се овластува Министерот на надворешните работи 
на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ да донесува поблиски одредби за 
спроведување на оваа уредба. 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

29 март 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. џ 

159. 
Врз основа на чл. 4 од Законот за учениците во 

стопанството, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот 
за народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАГРАДУВАЊЕ УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО ^ 

Член 1 

Учениците што изучуваат занает (занимање) во 
државните стопански претпријатија, дуќани и работил-
ници, во задругите, задружните дуќани ш работилници^ 
во претпријатијата на задружните и општествените 
организации и кај приватните работодавци примаат 
награда за практичната работа) по прописите од оваа* 
уредба. 

Член 2 
Месечната награда за практична работа им припаѓа 

на учениците во стопанството според годините на уче-
њето и тоа: 

во I година на учењето 3.000.— динари 
во II година на учењето 3.500.— „ 
во III година на учењето 4.000.— „ 
Наградите од претходниот став се исплатуваат о д 

фондот на платите на стопанските претпријатија и од 
другите стопански единици. 

Работничкиот совет на стопанско™ претпријатие , 
односно надлежниот орган на други стопански единици! 
месечната награда на своите ученици може да им JJL 
определи во поголем износ од пропеаните во ставов 
1 на овој член. 

Член 3 
Месечните награди во поголем износ од п р о п и ј 

шаните во чл. 2 на оваа уредба редовно се определувај 
ваат кога учениците вршат работа под одделни условил 
на работењето и тоа сразмерно на часовите што ќе т» 
проведат на таква практична работа. 

Член 4 
На учениците кои добиваат ста« и храна бесплатна 

од месечната награда се одбиваат 2.000.— до 2.500.— 
динари како вредност на тие давања. 

Член 5 
Награда за практична работа по оваа уредба mi 

припаѓа на учениците во соодветен износ и за време 
на летниот односно полгодишниот одмор. 

Член 6 
Родителите на ученици односно корисниците^® 

детскиот додаток на учениците за време на нивното 
изучување на занает (занимање) не можат на име уче« 
^ ш ш и ^ ш м т , Љ9ЛЧ9Л № деда,Јро Уредбата за др, 
датоците на Д^ца („Службен лист на ФНРЈ , бр. 48 /5у 

Член 7 
Прописите од оваа уредба аналогно ќе се приме« 

нуваат и на учениците на индустриските школи и на 
другите нижи стручни школи кои оспособуваат 
ници за потребите на стопанството во школските ра-
ботилници или на други места организирани за прак-
тична работа на учениците. * 

Финансиските средства за исплата на месечните 
награди школите ги обезбедуваат во предсметката на 
приходите и расходите. 

Член 8 
Месечната награда учениците ја примаат дел ум во 

бонови за купување индустриска стока со 80% попуст. 
Со одделни прописи ќе се определи делот на награ-
дата на учениците кој ќе се исплатува во бонп?л за ку-
пување индустриска стока. 
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Член 9 
Наградите на учениците ќе се исплатуваат по оваа 

уредба од 1 април 1952 година. 

Член 10 
Поблиски напатствија за спроведување на оваа 

уредба донесуваат Претседателот на Советот за на-
родно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ и Претседателот на Советот за наука и култура 
ца Владата на ФНРЈ. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", на кој ден престануваат да 
важат сите прописи за платите (за наградите) на уче-
ниците во стопанството и учениците на индустриските 
школи. 

29 март 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Бледата ка ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
др Павле Грегорић, е. р. 

160. 
Врз основа на чл. 38 од Законот за планското упра-

вување со народното стопанство Владата на ФНРЈ, по 
предлог од Претседателот на Советот за народно здрав-
је и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО 

ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ 

I. Основни одредби 

Член 1 
По оваа уредба се определуваат платите на работ-

ниците запослени во државните надлештва, во устано-
вите н нивните работилници што не работат со трети 
лица, како и платите на сите работници во државна 
служба за кои не' се донесени посебни прописи. 

Член 2 
Платите на работниците што се запослени како по-

стојани работници се определуваат според стручната 
спрема и годините на службата, односно според рабо-
тите што ги вршат. 

Член 3 
Државните надлештва и установи можат да примаат 

а а работа постојани работници само за работите што 
се во врска со редовното функционирање на службата 
и под услов работникот да ги врши редовно во полно 
работно време. Работното место на работникот треба 
да е предвидено со решението за систематизација на 
службеничките и работничките места на надлештво™ 
односно установата. 

Ако работи во врска со редовното Функционирање 
на службата има во .помал обем така да нема услови 
за заполтување на постојан работник (чистење просто-
рии и сл.) надлештво или установата може да договори 
ношење на таквите работи со лица што не се во ра-
ботел однос. 

За работите што ке се во тесна врска со редовното 
функционирање на службата (на пр.: поправање згра-

да, простории и инсталации и ел.) надлештвата и уста-
новите не можат да примаат на работа ни постојани, 
ниту повремени работници. 

Член 4 
Платите на работниците запослени во државните 

надлештва и установи и во нивните работилници се 
исплатуваат од средстава предвидени со предсметката 
на приходите и расходите. 

Од истите средства се исплатуваат и надокнадите 
по договорот од ст. 2 на претходниот член. 

II. Плати на работниците во државните надлештва и 
установи 

Член 5 
Платите на работниците запослени во ' државните 

надлештва и установи се определуваат според квали-
фикациите, » тоа: 

за висококвалификуваните работници ЗОО динари 
дневно или 7.800 месечно динари 

за квалификуваните работници 250 динари дневно 
или 6.400 динари месечно 

за полу квалификуваните работници 215 динари 
дневно или 5.500 динари месечно 

за неквалификуваните работници 190 динари дневно 
или 5.000 динари месечно 

За неквалификуваните работници запослени кај 
надлештва та и установите од административен карак-
тер платата може да изнесува 154 динари дневно или 
4.ООО динари месечно. 

Се овластува Претседателот на Советот за народно 
зтравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ да 
ги определи надлештвата и установи!е од претходниот 
став со напатствие. 

Член 6 
Признавањето на стручната спрема се врши по оп-

шти! е прописи и од надлежните органи. 

Член 7 
На работниците запослени во државните надлештва 

и установи им припаѓа, покрај платата од чл. 5 на оваа 
уредба, додаток што се дава после секои три години 
проведени во работен однос, а најмногу пет пати во 
истата категорија на стручноста. 

Додатокот изнесува: 
за висококвалификуванпте работници 17 денари 

дневно или 500 динари месечно 
- - за квалификуваните работници 15 динари дневно 

или 400 динари месечно 
за полуквалификуваннте работници 12 динари дне-

вно или ЗОО динари месечно 
за неквалификуваните работници 8 динари дневно 

или 200 динари месечно 
Ако рабникот, по оцена од старешината иа надле-

ш т в о ^ или на установата односно од лицето што ќе 
го овласти тој, не заслужува следна повишица на пла-
тата за која здобил услови според годините на работе-
њето, нема да му се додели додаток во текот на го-
дината во која што е слабо оценет. 

Член 8 
Во поглед на признанието на годините на работе-

њето што доаѓаат во обзир за доделување на додато-
кот од чл. 7 аналогно ќе се применуваат соодветните 
одредби од Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи. 

Член 9 
Ако здобие работникот виша квалификација и врши 

работа што и одговара на таа квалификација, ќе му 
се определи платата според таа виша квалификација и 
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ќе му се даде соодветен додаток така што платата и 
додатокот непосредно да го надминат износот на не-
говата дотогашна плата и додаток. 

Член 10 
Работник што влегува првпат во работен однос до 

бива најниска плата според својата квалификација 
(чл. 5). 
Ш. Плати на работниците запослени во работилниците 
на државните установи што не работат со трети лица 

Член 11 
За рабониците запослени во работилниците на др-

жавните установи се установуваат 10 платни разреди 
со следните износи на платата по еден час: 

Платен разред Износ на платата 
еден час 

I 50 
II 46 
Ш 42 
IV 38 
V 35 
VI 32 
VII 29 
VIII 26 
IX 23 
X 20 

На секој платен разред му одговара определената 
група работи за чието вршење на работникот му при-
паѓа соодветна плата. 

Занаетчиската комора на народната република ги 
распоредува во 10 групи работите што се вршат во 
работилниците на установите и ја определува струч-
ната опрема која се бара за вршење на работите на 
одделна група. 

Член 12 
За вршење работи од определена група е потре-

бно, по правило, работникот да има соодветна квали-
фикација. 

Ако има работникот нижа квалификација од онаа 
што ја пропишала занаетчиската комора на народната 
република за вршење на работата старешината на уста-
новата односно од него овластеното лице може да му 
определи плата од непосредно нижиот платен разред 
од оној што и одговара на групата на работите што 
ги врши. 

Член 13 
Во работилниците на установите каде што може, 

со обзир на редовниот обем на работите, да се мери 
ефектот на трудот, платата се определува според ра-
ботниот ефект. 

Износот на платата по еден час служи како пре-
сметковен став за пресметување на платата по ефект. 

Нормите на работниот ефект се определуваат со 
решение од старешината на установата по предлог од 
комисијата што ја формира тој за таа цел, а во која 
вадолжително влегува еден од работниците како прет-
ставник на синдикалната подружница. 

IV. Заеднички одредби 
Член 14 

На работниците во надлештвата и установите пла-
тата им ја определува старешината на надлештво™ 
или на 'установата, односно лицето што ќе го овласти 
тој, според квалификацијата што ја имаат и работата 
што ја вршат. 

Работниците во работилниците на установите ги 
распоредува на работа и им ја определува платата од 
соодветниот платен разред старешината на установата 
односно лицето овластено од него. 

Член 15 
Ако здобие работникот виша квалификација и вр-

Ѕи работа што и одговара на таа квалификација, се 
>еводи на виша плата односно во виши платен разред. 

Решение за тоа, како и за давање додаток на ра-
ботниците што се запослени во 'надлештвата и уста-
новите, донесува старешината на надлештво™ или на 
установата односно лицето овластено од него. 

Член 16 
Против решението за определува! а е платата од-

носно платниот разред како и во случај на недоделу-
вање додаток по исполнувањето на условите, работ-
никот има право на жалба до вишиот орган на уста« 
новата при која е запослен. 

Жалбата се поднесува во срок од 8 дена по при-
емот на решението, односно од денот кога се испол-
нети условите за доделување на додатокот. 

V. Прекувремена и ноќна работа 
Член 17 

За прекувремена работа и за работа на ден на* не-
делен одмор работниците запослени во државните над-
лештва и установи и во работилниците на установата 
примаат, покрај платата, и додаток кој изнесува 5 0 > 
од платата по време, без обзир дали работникот • 
платен по време или по учинок, под услов прекувре-
мената работа да е наредена од надлежниот старешина. 

Додатокот за ноќна работа припаѓа само за .ра*; 
ботата која не се врши редовно ноќе или не се врши 
во редовна смена, а изнесува 12,50% од платата по '̂ 
време, без обзир дали работникот е платен по време 
или по учинок. 

Член 18 
На работниците запослени во државните надле* 

штва и установи и нивните работилници додатокот 
прекувремена работа може да им се определи во па-* 
ушален износ (на пр.: на шофери и сл.). Одлука за TQa 
донесува надлежниот старешина. 

Износот на паушалниот додаток за прекувремена 
работа не може да биде поголем од 70% на додатоков 
што би го примал просечно работникот спрема часо-
вите на прекувремената работа по чл. 17 ст. 1 од ова® 
уредба. 

VI. Додатоци 
/ А. П р е м и с к и д о д а т о ц и 

Член 19 
На работниците запослени во надлештвата и уста« 

новите и во работилниците на установи можат да им се 
даваат премиски додатоци: 

1) за остварените заштеди во горивото, мазиво го 
и други материјал што го троши работникот при рабо-
тата (ако е одржан определениот квалитет на рабо-
тата) ; 

2) за нарочен успех на работата. 
Висината на остварената заштеда се утврдува со 

упоредба на стварниот утрошо-к на материјалот со-
пропишаниот утрошок. 

Член 20 
Премијата за остварените заштеди се исплатува од 

средствата остварени со заштедите, а премиите за на-
рочен успех на работата можат да се даваат само во 
рамките на сумата предвидена за таа цел во предсмет-
ката на приходите и расходите на надлештво™ одно-
сно установата. 

Член 21 
Поблиски прописи за воведувањето премиски до-

датоци и за нивната висина, како и за начинот и усло-
вите на исплатата пропишува надлежниот член на Бла* 
дата на ФНРЈ. 

Б. О д д е л н и д о д а т о ц и 
Член 22 

Одделни додатоци можат да се установуваат за 
работата што ја вршат работниците запослени во др-
жавине надлештва и установи и во нивните работел-
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ници под тешки односно по здравјето штетни и по жи-
вотот опасни услови.. 

Одделните додатоци можат да изнесуваат од 2 до 
7 динари по еден час, односно 16 до 56 динари дневно 
или 400 до 1.500 динари месечно. 

Во коп служби и на кои работи или работни ме-
ста на тле служби постојат посебни услови на рабо-
тата, како и колку изнесуваат додатоците за одделни 
работни места односно работи утврдува со своја на-
редба надлежниот член на владата на народната репу-
блика во согласност со претседателот на советот за 
народно здравје и социјална политика на владата на 
народната република. 

Износот на одделните додатоци за секој лоедин 
сл\чај се определува според тоа колку отстапуваат 
услови ге на работата од редовните со решение од над-
лежниот старешина (чл. 13) врз основа на наредбата 
од пре!кодниот став. 

Член 23 
Одделните додатоци можат да се даваат под услов 

установата да ги обезбедила средставата за нивната 
исплата во својата пресметка на приходите и расхо-
дите. 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 24 

Платите па работниците запослени во државните 
надлештва и установи со специфичен карактер на слу-
жбата (здравствени установи и ел.) надлежниот член 
БГ. Владата на ФНРЈ може, во согласност со Претсе-
дателот на Советот за народно здравје и социјална по-
лит;;:;?. на Владата на ФНРЈ, посебно да ги пропише 
со правилник врз основа на прописите од оваа уредба. 

Член 25 
Работниците запослени во државните надлештва и 

установи на денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба се преводат според звањата што ги добиле по 
'Уредбата за стручното оспособување и звањата на ра-
ботниците („Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 57/50), и тоа: 

во висококвалификувани работници — работниците 
со звањето виши специјалист, мајстор и вишеструк 
мајстор; 

во квалификувани работници — работннтште со 
звањето изучен работни«, самостоен работник и спе-
цијалист; 

во полуквалификувани работници — работниците 
со звањето полуприучен и приучен работник; 

во неквалификувани работници — обични и по-
мошни работници. 

Работниците што не се преведени во звања по 
Уредбата за стручното оспособување и звањата на ра-
ботниците ќе се преведат во соодветни категории врз 
основа на призната стручна спрема и годините прове-
дени на работа. За тоа преводење старешината на над-
лештво^ односно на установата е должен да прибави 
од околината (градската) занаетчиска комора мнение 
за аепенот на квалификацијата на работниците. 

При ппеводењето на •работниците, покрај платата 
за призната стручна спрема, ќе им се доделат и дода-
тоци според годините проведени во служба кај др-
жавните надлештва и установи односно врз основа на 
годините признати по чл. 8 од оваа уредба. 

Преводењето ќе го изврши старешината на надле-
штво^ односно на установата кој може да формира 
одделна комисија за изработка на предлози за преве-
деното. 

Член 26 
Доколку работниците запослени во надлештвата и 

во установите би добиле при преводењето помала пла-
та од досегашната заедно со надокнадата за прехран-
бени бонови и со паричната вредност на индустриските 
бонови ќе им се исплатува разликата се додека не ќе 
добијат со унапредувањето плата еднаква или поголема 
од досегашните вкупни примања. 

Член 27 
Платата на робтниците запослени во државите над-

лештва, во установите и нивните работилници се испла-
тува делум во бонови за купување на индустриски 
стоки. 

Со посебни прописи ќе се определи делот од пла-
тата што ќе се исплатува во бонови за купување ин-
дустриски стоки. 

Член 28 
Ло донесувањето на нови прописи за платите на 

шофернте и на чистачкнге кај државните органи и во 
установите ќе се применуваат досегашните прописи. 

Се овластува Претседателот на Советот за народна 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ да 
може и за другите работници запослени во надлештвата 
и во установите за кои ќе се укаже потреба за доне- * 
сување правилници врз основа на прописите од оваа 
уредба да ја продолжи важноста на досегашните про-
писи за платите додека не ќе се донесат тие правил-
ници. 

Член 29 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба 

донесува Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согла-
сност со Претседателот на Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

Член 30 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат сите прописи што се во опро* 
тнвност со.нејзините одредби. 

Член 31 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

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

29 март 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 еа 

народно здравје и социјална политика, 
др Павле Грегорио, е. р. 

161. 
Врз основа на чл. 38 од Законот за планското 

управување со народното стопанство Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Претседателот на Советот за народно! 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕСТЕНИ-

ЦИ ТЕ ЗАПОСЛЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ 
РАБОТОДАВЦИ 

Член 1 
Платите на работниците и наместениците запослен^ 

кај приватните работодавци се определуваат со колеко 
лив ен договор. 

Колективниот договор со приватниот работодавец 
или со повеќе работодавци го склучува во име на 
ботницнте и нанеси ен и ци те .запослени кај приватните 
работодавци нивната синдикална организација. 
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Член 2 
Платите определени со колективниот договор не 

можат да бидат пониски од просечните тарифи« ста-
вови зз соодветната категорија стручност, определени 
за работниците и службениците запослени во држав-
ните занаетчиски дуќани. 

Член 3 
Во случај синдикалниот орган да не може да се 

•согласи со работодавецот за склучување на колектив-
ниот договор, платите на работниците и наместени-
Јхите нон требале да се утврдат со колективниот дого-
вор, ќе ги определи арбитража, држејќи се кон од-
редбата на членот 2 од оваа уредба. 

Член 4 
Колективниот договор задолжително содржи од-

редби за: 
1) износите на платите за поодделни работни ме-

мета односно за поодделни работи; 
2) одделните додатоци за работните места за кои 

(се установуваат и износите на тие додатоци; 
3) плаќањето на прекувремена и ноќна работа; 
4) давањата во натура; 
5) плаќањето за времето за кое работата била 

прекината без вина на работникот односно наместе-
шнко-т; 

6) начинот и срокот на исплатата на платите и 
'додатоците; 

7) работното време; 
8) отказот и другите случаи на престанокот на ра-

ботниот однос; 
9) обврската за решавање спорови преку арби-

тража ; 
10) времето на траењето на колективниот договор; 
11) изменувањата и дополнувањата на колектив-

ниот договор; 
12) продолжувањето на колективниот договор. 
Договорните страни можат со 'колективниот дого-

вор да примаат и други обврски односно да обезбе-
дат и други права, ако не се во спротивност со по-
сто е ќит е прописи. 

Член 5 
Споровите по прашањата на склучување или извр-

шување на колективниот договор ги решава одделна 
арбитража. Арбитражата се состои од три члена (и 
три заменика) од кои еден го назначува синдикалниот 
орган а другиот заинтересираниот рабодавец, додека 
третиот член, кој е воедно и претседател на комиси-
јата, инспекторот на трудот на надлежниот народен 
одбор. 

Член 6 
Надлежниот народен одбор може да ја поништи 

одлуката на арбитражата ако е спротивна на по сто е-
ните прописи. 

Член 7 
За часовите на прекувремена работа и работа на 

денот за време на неделен одмор и државен празник 
платата определена со колективниот договор се наго-
лемува за 50%. 

За часовите на ноќна работа, ако не се работи во 
редовна смена платата определена со колективниот 
договор се наголемува за 12,50%. 

Член 8 
За работа под одделни услови работниците и на-

местениците кај приватниот работодавец имаат право 
на одделен додаток. 

Во кои случаи и на ќои работни места ќе се да-
ваат одделните додатоци и во која висина', се опреде-
лува со колективниот договор. 

Член 9 
Одредбите на оваа уредба не се однесуваат до 

платите на куќните помошници и настојник на згради. 

За куќните „помошници и настојниците на згради 
прописите ги донесува надлежниот орган на народ-
ната република, држејќи се кон одредбите на оваа 
уредба,-со тоа што нивната плата за полно работно 
време не може да биде помала од најниската пле! а 
определена со чл. 15 од Уредбата за расно делба на 
фондот на платите и за зарИФоткпте на работниците 
и службениците на стопанските и рс i пријатна. 

Член 10 
Надзор над извршувањето на одредбите на оваа 

уредба вршат органите на инспекцијата на трудот. 

Член 11 
Со парична' казна до 10.000 динари ќе се казни за 

.прекршок приватниот работодавец: 
а) кој на работникот и наместеникот што е за-

послен кај него ќе му даде помала плата од платата 
предвидена со колективниот договор; 

б) кој на работникот или на на-местеникот што 
е запослен кај него не ќе му го плати или неправилно 
ќе му го пресмета додатокот за прекувремена работа, 
за ноќна работа, за работа на ден на'неделен одмор 
и на ден на државен празник, како и додатокот зз 
одделни услови на работењето. 

Чле,ц 12 
Поблиски прописи за применување на оваа уред-

ба донесува', по потреба, Претседателот на Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 13 
Со денот н влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат сите прописи што се во спро-
тивност со нејзините одредби. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето .во „Службениот лист на Федеративна Народ« 
на Република Југославија". 

29 март 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. 

162. 
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 Владата на ФНРЈ, до-
несува 

У Р Е Д Б А 

ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗА ДРУ-
ГИТЕ ПРАЌА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ШТО СЕ НАОЃААТ ВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

Член 1 
На работниците и службениците што ќе останат 

без своја вина времене^ вон работен однос за тоа што 
не можат поради оправдани разлози одма да се запо-
слат на друга работа, државата им го обезбедува пра-
вото на материјалното обезбедување и трупне права 
под условите предвидени во оваа уредба. 
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Член 2 
Финансиските средства за материјалното обезбеду-

вање и за повластено односно бесплатно возење на 
работниците и службениците по оваа уредба се обез-
бедуваат од фондот на социјалното осигуравање. 

Со средствата на фондот што се наменети за ис-
плата на материјалното обезбедување и повластици 
во возење рашолага советот за народно здравје и 
социјална политика на народната република, кој ги 
распоредува на локалните бирои за посредување на 
трудот. 

Советот за народно -здравје и социјална политика 
на народната република може да го ограничи троше-
њето на средствата што им се веќе доделени на од-
делни локални бирои за посредување на трудот, како 
и дополнително да доделува, по потреба, дел од тие 
средства из други локални бирои. 

Член 3 
За да се обезбеди остварувањето на правото по 

оваа уредба, сите стопански претпријатија, установи, 
државни органи, задруги, задружни и општествени 
организации и работодавци се должни за секој даден 
отказ истовремено, а најдоцна во срок од 3 дена по 
дадениот отказ (до третиот ден во месецот) да го из-
вестат надлежното биро за посредување на трудот.-

Ако не ќе се поднесе извештај во срокот пропи-
шан во претходниот став, отказниот срок почнува да 
тече од денот кога ќе го прими извештајот за отка-
зот бирото за посредување на трудот. 

Член 4 
На работниците и службениците од чл. 1 на оваа 

уредба им припаѓа по истекот на отказниот срок право 
на материјално обезбедување ако ги исполнуваат овие 
услови: 

1) да биле до истекот на отказниот срок во рабо-
тен однос најмалку 2 години непрекинато или со пре-

к и н и вкупно 5 години после 15 мај 1945 година, и 
2) по истекот на отказниот срок редовно да му 

се пријавуваат на надлежното биро за посредување на 
трудот, според посебните прописи за службата на по-

в р е д у в а њ е т о на трудот. 
Правото на' материјалното обезбедување трае од 

i истекот на отказниот срок до пронајдуваното на ново 
Чѕшпослување. 

Член 5 
Работниците и службениците што го здобиле ед-

наш и уживале правото на материјалното обезбеду-
вање по оваа уредба здобиваат во случај на повторен 
прекид на работниот однос во смисла на чл. 1 од 
оваа уредба право на материјално обезбедување без 
обзир на траењето на новото зажалување. 

Ке се смета дека го исполнуваат условот на рабо-
тниот стаж иселениците — повратници, како и еми-
грантите што ке дојдат > од други земји во Федерати-
вна Народна Република Југославија ако се работници 
или службеници по своето занимање. 

Член 6 
Материјалното обезбедување за време на време-

ниот прекин на работниот однос изнесува: 
а) за работниците и службениците што биле по-

следен пат запослени во стопанско претпријатие или 
во друга стопанска дејност — 50% од тарифниот став 
по кој што им била пресметана последната заработка; 

б) за работниците и службениците што биле по-
следен пат запослени кај државните органи и установи, 
кај општествени и задружни организации или во дру-
ги работи вон стопанската дејност — 50% од послед-
ната плата. 

На инвалидите на трудот од II и III група им при-
паѓа на име на материјалното обезбедување по оваа 
уредба разликата помеѓу износите определени во прет-
ходниот став и износот на инвалиднината што ја при-
маат но прописите за социјалното осигурување. 

На работниците и службениците додека го при- ( 
маат материјалното обезбедување по оваа уредба им; 
припаѓа и постојанен додаток по уредбата зо додато-/ 
ците на деца („Службен лист на ФНРЈ" бр. 48/51) во? 
ненамален износ, ако имале право на тој додаток „до; 
истекот на отказниот срок. 

Член 7 
Работникот и службеникот што бара исплата на 

материјалното обезбедување по оваа уредба е должен 
да му поднесе на бирото за посредување на трудот 
докази за тоа дека ги исполнува условите за оства-
рување на ова право. 

За физичката способност на работникот и службе-
никот за вршење определена работа одлучува бирото 
врз основа на налаз и мнение од постојаната л е к о -
ска комисија што ке ја определи или формира бирото. 

Трошковне во врска со комисискиот преглед на 
работниците и службениците бирото ги подмирува од 
средствата што му се доделени (чл. 2). 

Член 8 
Материјалното обезбедување се исплатува пегна-

естодневно уназад, а се пресметува за секој работен 
ден. 

Исплатата на материјалното обезбедување ја врши 
Народната банка на ФНРЈ по налог од надлежното 
биро за посредување на трудот. 

Член 9 
Немаат право на материјално обезбедување по 

оваа уредба: 
1) Лицата чинот работен однос престанал поради 

изрекување дисциплинска казна отпуштање од служба 
односио од работа; 

2) лицата чинот работен однос престанал поради 
отказ поднесен од работникот и службеникот; 

о) лицата што ќе го одбијат заложувањето (служ-
ба, работа) што ќе им го понуди бирото за посреду-
вање на трудот или претпријатие, водејќи сметка за 
нивните физички и стручни способности; 

4) лицата што уживаат пензија rfo прописите за 
социјалното осигурување; 

5) лицата што имаат право на отпратише по За-
конот за државните службеници — за времето за кое 
им е исплатена отправнината; 

6) лицата што живеат во заедница во која вкупни-
те приходи на домаќинството, без обзир на изворот 
на приходите (земјоделско стопанство, кирии, стопан-
ска дејност од сите видови, плата односно заработка 
и пензија), изнесуваат повеќе од 2.000.— динари ме-
сечно по еден член на домаќинството. 

Член 10 
Работниците и службениците што уживаат матери-

јално обезбедување по оваа уредба, имаат право на 
социјално осигуравање за случај на болест, а жените 
и за случај на труднота и пороѓај, по прописите што 
важат за лицата во работен однос. 

Како основ за определување примања врз основа 
на социјално осигуравање се зема износот на матери-
јалното обезбедување што припаѓа по оваа уредба. 
Потврдата врз основа на која се остварува ова право-
ја издава бирото за посредување на трудот при кое 
е пријавен работникот или службеникот поради! по-
средување на зажалувањето. 

Член И 
Работниците и службениците на кои им престана^ 

времено работниот однос во смисла на чл. 1 од оваџ 
уредба, а не ги исполнуваат условите ѕа здобивање 
правото на материјално обезбедување по оваа уредба* 
имаат за време на времениот прекин на работниот од-» 
нос право на здравствена заштита по прописите за со* 
цијалното оспоравање, под услов да наполниле ра-
ботен стаж од најмалку една година непрекинато за-
ложување, или најмалку две и пол години з а в е д у -
вање со прекин во Федеративна Народна Република 



Понеделник, 31 март 1952 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број. 16 — Страна 2о> 

'Југославија после 15 мај 1945 година, и да се прија-
вуваат редно поради заполтување на бирото за по-
средува иа трудот. 

Член 12 
На работниците и службениците на кои им пре-

станал времено работниот однос во смисла на чл. 1 
од оваа уредба, времето проведено вон работен од-
нос им се засметува во работнитот стаж без обзир 
дали им припаѓа за тоа време или не материјалното 
обезбедување по оваа уредба, ако се пријавуваат ред-
но за тоа време поради заштедување на надлежното 
биро за посредување на трудот. 

Член 13 
Лицата што се упатуваат во друго место поради 

влегување на работа имаат право на повластица во 
возење бо износ од 75% од полната возна цена за 
III класа патнички воз, односно II класа пароброд, и 
на автобуси ако се тие едино превозно средство. 

Повластеното возење од претходниот став .може 
да им се одобри и на членовите од фамилија на ра-
ботник и службеник ако се преселуваат во местото на 
новото заполтување на работникот и службеникот. 

Во нарочно оправдани случаи бирото за посреду-
вање на трудот може на лицето што го упатило во 
друго место поради влегување на работа да му даде 
бесплатен возен билет. 

По образложено барање од лицето што се упатило 
на работа во друго место, надлежното биро за по-
средување на трудот може да одобри бесплатно пре-
везеше и селидбени трошкови до новото место на за-
полтување во целост или делимично, и на целата фа-
милија на работникот и службеникот во случај на пре-
селување во местото на новото запослување. 

На лицата што се наоѓаат времено вон работен 
однос, а кои ке најдат запослување во друго место 
сами, бирото за посредување на трудот ке им издаде 
објава за повластено возење ако поднесат докази дека 
им е обезбедено заложувањето. 

Член 14 
Против решението со кое се ускратува правото на 

материјално обезбедување или на повластено возење 
работникот и службеникот има право на жалба во 
срок од 15 дена до управниот одбор на бирото за по-
средување на трудот. 

Управниот одбор е должен да донесе свое реше-
ние. но срок од 8 дена од поднесувањето на жалбата. 

Против решението од управниот одбор со кое се 
ускратува правото на материјално обезбедување или 
на повластено возење има место на тужба до надле-
жниот околиски суд во срок од 15 дена од денот на 
приемот на решените. 

Член 15 
Се овластува Советот за народно здравје и соци-

јална политика на Владата на ФНРЈ да донесува, во 
согласност со Претседателот на стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ поблиски прописи за спроведува-
њето на оваа уредба. 

Член 16 
Исплатата на материјалното обезбедување и изда-

вањето објави за повластено возење по оваа уредба 
ќе се вршат од 1 април 1952 година. До - потполното 
организирање на сите бирои за посредување на трудот 
советите за народно здравје и социјална политика на 
народните републики ке ги определи со одделно ре-
шение оние бирои за посредување на трудот кои, ке 
имаат Право да издаваат налози за исплака на мате-
ријалното обезбедување, односно да даваа! објави за 
повластено или бесплатно возење на работниците и 
службениците на своето подрачје и на подрачјето на 
соседните бирои 

Член 17 
На лицата што ќе се затечат на денот на влегува-

њето во сила на оваа уредба вон работен однос нм 
припаѓа, под условите предвидени во оваа уредба, 
правото на материјално обезбедување и на повластено 
односно бесплатно возење почнувајќи од 1 април 
1952 година. 

Одредбите од чл. 12 на оваа уредба ке се приме-
нуваат под еднакви услови и на случаи на престанок 
на работниот однос во периодот од 1 јануари 1952 го-
дина до влегувањето во сила на оваа уредба, ако се 
пријават лицата на кои што им е откажано на надле-
жното биро за посредување на трудот поради запо-
лтување најдоцна до 15 април 1952 година. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву*, 

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Р еп у блика Ј уг осл а ви ј а". _ 

29 март 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. 

163. 
Врз основа на чл. 10 ст. 2 од Законот за воените 

судови, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот 
ка народната одбрана, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 
УРЕДБАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНАТА ОДГОВОРНОСТ НА 
ВОЕНИТЕ ЛИЦА И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУ-

ЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за материјалната одговорност на во-

ените лица и граѓанските лица на служба во Југосло-
венската армија („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 11/50 
и 41/50), во чл. 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Како штета сторена на државата при вршењето 
на службената должност се смета и штетата што ќе ја 
сторат воените лица и државните службеници на слу-
жба во Југословенската народна армија другому при 
вршењето на службата ако го обештетила државата 
оштетениот." 

Член 2 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Висината на штетата се утврдува спрема цените 

во слободна продажба или по сметката за изврше-
ното поправање. 

За оштетените предмети, кои не можат или нема 
да се поправаат, а чијата цена во слободна продажба 
не е можно да се утврди, висината на ниетага се утвр-
дува комисиски. 

За штетите сторени на оружје, муниција или па 
други предмети на наоружање и опрема во врска со 
наоружање, дадени на лична употреба надокнада га ќе 
се определува во петорен износ на штетата y i нг тена 
според ценовникот. 

Поблиски напатствија за утврдувањето на процен-
ката на штетата пропишува Министерот на народната 
одбрана". 
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Член 3 
Во чл. 14, ст. 3 и 5 се менуваат и гласат: 
„Против првостепеното решение од надлежниот 

старешина кое по жалба го потврдил вишиот старе-
шина, како и против решението на вишиот старешина 
со кое е изменето првостепеното решение, може да 
се подаде тужба во срок од триесет дена од денот на 
приемот на решението до надлежниот првостепен воен 
суд, мијата одлука е конечна. Против првостепеното 
решение на Министерот на народната одбрана како и 
против решението на Министерот на народната одбра-
на со кое е изменето првостепеното решение на ни-
жиот старешина, тужбата се поднесува во означениот 
срок до Врховниот воен суд. 

Во постапката за надокнада на штетата по оваа 
уредба не се плаќа такса-." 

Член 4 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Лицата кои при вршењето на воената обука, 

вежба ши на проба ќе му сторат штета на оружјето, 
муницијата или на други предмети на наоружање и 
опрема во врска со наоружање, како и другите лица 
од чл. 1 на оваа уредба кои ќе сторат штета при врше-
њето на службата под такви околности да било тешко 
да се одбегне штетата, — можат во оправдани случаи 
да се ослободат од плаќање на оваа штета во целост 
чии делимично. 

Решение за ослободување донесува: 
а) Владата на ФНРЈ — за. ослободување од пла-

ќање штета во износ преку 1,000.000 динари; 
б) Министерот на народната одбрана — за осло-

бодување од плаќање надокнада на штета до 1,000.000 
,!удаа»ри. 'Министерот на народната одбрана може да ги 
'овласти старешините на подрачните организациони 
единици да донесуваат решенија за ослободување од 
плаќање надокнада на штети до износот од 50.000 
динари. 

Ако одговорното лице со правосилна пресуда или 
со правосилно решение е осудено да плати штета во 
износ до 500.000 динари а која е сторена под околно-
стите наведени во ст. 1 од овој член, од наплата на 
штетата преку обустава на п р ин а д л ежк о е т ит е може да 
се одустане и за оној дел што не можел да се на-
плати во срок од една година од денот кога е 
започната обуставата на принадлежностите врз основа 
на решението за забрана на делот на принадлежно-
стите кој може да биде предмет на извршување. 
Решение за о достапување од наплата во овој случај 
може да донесе само Министерот на народната 
одбрана," 

Член 5 
После членот 20 се додава нов член 20а кој гласи: 
„Правосилните одлуки (решенија, пресуди) доне-

сени по прописите на оваа уредба се извршен наслов 
$о смисла на прописите и начелата за извршувањето 
II обезбедувањето". 

Член 6 
Оваа уредба влегува во оила, со денот на објаву-

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

29 март 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана* 

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

164. 
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 Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СЛУЖБАТА ЗА ПОСРЕ-
ДУВАЊЕ НА ТРУДОТ 

Член 1 
Органи на службата за посредување на трудот се 

локалните и републичките бирои за посредување на 
трудот. 

Член 2 
Локални бирои за посредување на трудот оски-

ваат народните одбори на околиите и градовите на 
чисто подрачје има потреба за одделен орган за по-
средување на трудот. 

Народниот одбор на околината (градот) на чие 
подрачје нема потреба за одделен орган за посреду-
вале на трудот може, во согласност со народниот 
одбор на соседната околија (град) во која постои биро 
за посредување на трудот, да го овласти сиа биро да 
ја врши службата за посредување на трудот и на не-
говото подрачје. 

Исто така, два или повеќе народни одбори на со-
седни околии (градови) што немаат потреба за одделни 
бирои за посредување на трудот можат да ссксЕат 
.заедничко биро. 

Член 3 
Во состав на локалните бирои на чисто подрачје 

се врши посредување на трудот на поморците постои 
одделна реферада за ова посредување. 

Раководителот на реферадата за посредување на 
трудот на помсрците го назначува народниот одбор 
по предлог од надлежната управа на поморската област. 

Член 4 
Со локалните бирои за посредување на трудот 

управува управниот одбор кој се состои од двајца 
претставници на народниот одбор и на околискиот 
(•месниот) синдикален совет што ги определуваат овие 
помеѓу своите членови. 

Член 5 
Со работењето на локалните бирои за посреду-

вање на трудот непосредно раководи шефот на бирото 
по смерниците и заклучоците на управниот одбор. 

Шефот на бирото го назначува, по предлог од 
управниот одбор, народниот одбор на околната (гра-
дот), на чието подрачје се наоѓа бирото, во согла-
сност со претседателот на советот за народно здравје 
и социјална политика на народната република. 

. Шефот на бирото подготвува материјал за седни-
ците на управниот одбор и се грижи за извршувањето1 

на неговите заклучоци. 

Член 6 
Кога два или повеќе народни одбори ќе основот . 

заедничко биро за посредување на трудот, бројот на 
членовите на управниот одбор на заедничкото биро го 
определуваат согласно, со тоа што во управниот одбор 
влегува еднаков број претставници од синдикатите и 
од народните одбори. 

Член 7 
Локалното биро за посредување на трудот прима 

Пријави од лицата што бараат заполтување, како и 
пријави од претпријатија, установи, државни органи, 
задруги, задружни и општествени организации и од 
работодавци што бараат работници и службеници. 
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Бирото за посредување на трудот ги упатува ра-
ботниците и службениците во соодветни претпријатија, 
установи, задруги и организации, односно до работо-
давци, според вишата .способност и квалификациите. 

Член 8 
Локалното биро за посредување на трудот ги има, 

осем задачите од претходниот член, особено овие 
бабачи: 

— да издава налози за исплата на материјлното 
обезбедување на лицата што се наоѓаат времено вон 
работен однос, а имаат право на тоа обезбедување по 
посебните прописи; 

— да се грижи за оснивање коначишта за времено 
сместување на работниците и службениците кои пр-
еради зашо слуз ање на подрачјето на бирото на ова му 
се пријавуваат; 

— да издава објави за повластено или бесплатно 
возење на лицата што се упатуваат во други места 
поради запослување; 

— да се грижи за прифаќање и заведување на 
иселениците — повратници, како и на е-мигрантите што 
ќе дојдат од други земји во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија; 

— да дава обавести за можностите за изучување 
одделни занимања н да соработува со совету®али-
штата за избирање занимања и со установите за 
прежв алификаци ја. 

Член 9 
Државните финансиски органи се надлежни да 

вршат контрола на финансиското работење на локал-
ните бирои за посредување на трудот што работат на 
подрачјето на нивната надлежност. 

Во вршењето на оваа контрола државните финан-
сиски органи имаат исти права како и при контролата 
на работењето на државните буџетски установи. 

Член 10 
Републичките бирои' за посредување на трудот ги 

основаат советите за народно здравје и социјална по-
литика на народните републики. 

Со републичкото биро управува управниот одбор 
во кој назначува Два члена советот за народно здравје 
и социјална политика на владата на народната. репу-
блика!, а два земскиот совет на сојузот на синдикатите. 

Управниот одбор му дава смерници за работа на-
бирото и се грижи за правилната расподелба на сред-
ствата што им се доделуваат на локалните бирои »за 
посредување на трудот поради давање материјално 

'обезбедување и друга права на лицата што се времено 
вон работен однос. 

Со работењето на републичкото биро за посре-
увафе на трудот непосредно раководи шефот на 
»рото назначен од советот за народно здравје и соци-

јална политика на владата на народната република. 

Член И 
Републичкото биро за посредување на трудот ги 

има особено овие задачи: 
— за состојбата на запослен оста во републиката 

да m известува локалните бирои на подрачјето на на-
родната република и републичките бирои за п о с р е д у ј 
вање на трудот на други народни републики; 

— да одржува врски редовно со стопанските здру-
женија и со синдикалните организации, со цел за што 
лолр&вшшо запомнување на работниците и службени-
ците на соодветните jfwofHW места* а нарочно во по-
глед на заложувањето &а жените; 

— да соработува инвалидските и со други орга-
низации со цел да се пронајдат што поповолни можно-
сти за заложување на воените инвалиди и на други 
лица со намалена работна способност; 

— да ги регистрира договорите за работа, односно 
за хонорари ата служба што ги склучуваат претприја-
тијата, установите и државните органи со стручња-
ците- — странски државјани и да водат потребна еви-
денција за нив; 

— да се грижи за правилното спроведување на 
мерките во врска со прифаќањето и заложувањето на 
иселениците — повратници и на имигрантите што 
ќе дојдат во Федеративна Народна Република Југосла-
вија од други земји; 

— да го известува Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата на ФНРЈ за движењето 
на запосленоста во народната република. 

Член 12 
Стопанските претпријатија, установите и државни-

те органи, задругите, задружните и општествените 
организации и работодавците должни се по барање од 
надлежното биро за посредување на трудот во текот 
на отказниот срок да им овозможат на работниците и 
службениците потребно време за излетување во текот 
на работниот ден поради пронајдување ново зало-
жување. 

Член 13 
Советот за народно здравје и социјална политика 

на 'Владата на ФНРЈ донесува прописи за 'Спроведу-
вање на оваа уредба, издава општи напатствија за 
работењето на бироите за посредување на трудот а 
состава извештаи за движењето на зѕлосленоста на 
подрачјето на Федеративна Народна Република Ју* 
г осл адвија. 

Советите за народно здравје и социјална политика 
на народните републики ќе донесат поблиски капат« 
ствија за организацијата и работата, за начинот на со-
работката помеѓу одделни бирои з посредување на 
трудот на своето подрачје и за водење евиденција 
која треба Да ја обезбеди таа соработка. ' 

Член 14 
Народните одбори ке им обезбедат на бирош'е за. 

посредување на трудот соодветни простории на нивно-
то работење. 

Член 15 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за службите и управите 
за вклучување работна сила во стопанството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ5' бр. 79/48), како и другите про-
писи што се во спротивност со одредбите од оваа' 
уредба, со тоа што можат некои од досегашните упра-
ви за работна сида да се реорганизираат во бирои за 
посредување на трудот во смисла на оваа уредба. 

Член 16 / 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавуу 

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

29 март 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

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

Министер на Владата »а ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје џ социјална, политика, 
др Павле Грегор««, е. р. 
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165. 

Брз основа ла чл. 35 од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52, Советот за зако-
нодавство и изградба па народната власт на Владата 
на ФНРЈ пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА КАНЦЕЛАРИСКИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
По овој правилник се определуваат звањата и пла-

тите и условите за здобивање звања на канцелариските 
службеници на државните органи и установи. 

Член 2 • 
Основните плати на канцелариските службеници 

се определуваат во рамките на скалата на платните 
^разреди од чл. 3 на Основната уредба за звањата и 
{'•платите на службенициiе на државните органи (во 
[натамошниот текст: Уредбата за платите) и со одред-
• бите на овој правилник. 

Член 3 
За одделни звања можат да се востановуваат од-

делни додатоци за знање стено! рафија, странски ја-
з и ц и и дактилографка (осем службениците во зва-
њ е т о дактилограф), ако во работата и по потреба на 
[службата се служат со тие знања и по налог од ста-
решината ги употребуваат како дополнителни. 

II. ЗВАЊА И УСЛОВИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ НА ЗВАЊА 
Член 4 

За вршење канцелариски и канцелариско-техннчки 
работи постојат овие звања: 

А. — За вршење канцелариски работи 
1 

писар 
2 

а) архивар II класа 
б) архивар I класа 

3 
а) помошен канцелариски референт 
б) канцелариски референт — sv.t* -
в) администратор 

4 
матичар 

5 
економ 

Б. — За вршење канцелариско-технички работи 
а) дактилограф III класа 
б) дактилограф II класа 
в) дактилограф 16 класа 
г) дактилограф 1а класа 

В. — Одделна група на звања 
1 

а) стенограф 
б) дебатен стенограф 

2 
а) презодач II класа 
б) преводач I класа 

Член 5 
Канцелариските службеници вршат следни работи, 

и тол-

Писар. — Во народните одбори па општините и 
околиите работи иа редовна администрација (архива, 
преписи, економат, присобирана и средување податоци, 
допишување, избирачки списоци, оставање едностав-
ни дописи, одговори на актови и преставки и ел. 

Архивар II класа. — Редовни работи на архива, 
како што е работата на деловодниот протокол, на ар-
хивски регистри, на примање и експедиција пошта; на 
архивирање; чување и ракување со свршени предмети 
и ел. 

Архивар I класа. — Организирање и водење ар-
хивски работи во установи и надлештва со noi олем 
обем на поштување. 

Помошен канцелариски референт. — Водење кан-
целариска коресподенција, подготвување едноставни 
решенија; водење разни евиденции; вршење должност 
на административен секретар и ел. 

Канцелариски референт. —- Организирање и обез-
бедување правилното функционирање на канцелари-
ската администрација во установите и надлештвата, 
изработка на решенија по реферати и ел. 

Администратор. — Самостојно водење и организи-
рање на канцелариска администрација и кореспонден-
ција во установи и надлештва со поголем обем на ра-
ботење; подготвување посложени решенија и одлуки; 
изработка на решенија по жалби и ел. 

Матичар. — Водење матични книги на родени'е, 
венчаните и умрените; водење постапка во врска со 
применување прописите за матичните книги (давање 
обавести кај дополнителните уписи и прибелешке ре-
конструирање на поништени или неа ант и ма i ичин 
книги ити.). 

Економ. — Набавка, чување и издавање материјал 
и инвентар; водење книга за требовање потрошен ма-
теријал, малцинска книга, главна книга на инвентар и 
дневник на набавки. 

Дактилограф III класа. — Едноставно препишува-
ње од ракопис и од печа тги односно чукан текст со 
учинок од 50 до 150 пресметани знакови во минута. 

Дактилограф И класа. — Препишување посло-
жен материјал од ракопис и од печатен односно чукан 
текст како и пишување по диктат со учинок од 150 до 
250 пресметани знакови во минута. 

Дактилограф 16 класа. — Препишување посложен 
материјал од ракопис и од печатен односно чукан текст 
како и пишување по диктат со учинок од преку 350 
пресметани знакови во минута. 

Стенограф. — Creiioiрафпсање по диктат најмалку 
од 65 до 100 збора во минута; дешифрирање и дикти-
рање стенограм!! според пропишани те нормативи; со-
ставање писма, порачки, извештаи ити. врз основа на 
стенографски белешки. 

Дебатен стенограф. — Стенограф и сање по диктат 
преку 100 збора во минута; квалитетно вршење на 
сите работи на дебатната стенографија. 

Преводач II класа. — Преводење за еден час нај-
малку 2600 словни места изворен текст па прворазре-
ден текст или појмалку 5200 словни места на второ-
разреден текст на друг јазик. 

Преводач I класа. — Преводење за еден час нај-
малку 5200 словни места изворен текст на прворазреден 
текст на друг јазик; течен говор на странски јазици 
и способност за сажимање текстови. 

Учинокот на дактилограф се мери земајќи ја во 
обзир брзината и точноста на чукањето за утврдено 
време (три до пет минути), со тоа што за секоја сто-
рена грешка се одземаат по 25 знакови од вкупниот 
број знакови. 

За прворазреден текст се смета текстот што не 
бара јазична коректура на друго лице, т. е. кој без 
коректура може да се печати. 

За второразреден текст се смета текстот што бара 
јазична коректура од друго лице за да би можел да 
се печати. Во второразредниот текст обично се потре-
бни поголеми или сти тски изменувања, а по исклучок 
" грешки. 
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Член 6 
Претседателот на Советот за законодавство и из-

градба на народната вла-ст на Владата на ФНРЈ може 
да дава препораки за подробна.разработка на работите 
за звањата на канцелариските службеници. 

Член 7 
Секој канцелариски службеник мора да знае да 

пишува на машина за пишување најмалку колку се 
бара за дактилограф III класа. 

На стручните испити сите канцелариски службе-
ници задолжително полагаат и практична дактилогра-
фка. 

Член 8 
Канцеларискиот службеник кој на своите редовни 

работи не може да биде искористен полно редовно 
работа бреме, или тоа го бара потребата на службата, 
должен е да работи и други канцелариски работи во 
рамките на истото надлештво и установа кои ќе му ги 
определи непосредниот или вишиот старешина. 

Работата на други работи, по правило, е од вре-
мен карактер, т.е. трае додека постојат условите што 
ја барале, односно додека постои фактична потреба на 
службата за таква работа. Во такви случаи службе-
никот прима плата на своето звање и на платниот раз-
дал што го има. 

Член 9 
Лицата што се назначуваат во служба за дакти-

лографски работиве примаат на пробен стаж кој може 
да трае до еден месец. За време на пробниот стаж се 
врши проверка на брзината на пишувањето и на ква-
литетот на работата. 

Според покажаниот успех, дактилографот — ста-
жист може да се распореди за дактилограф III класа 
во XX или XIX платен разред, но најповеќе во почет-
ниот платен разред за дактилограф II класа. 

За време на пробниот $таж дактилографот — ста-
жист прима плата на почетниот платен разред на дак-
тилограф III класа. 

Распоредувањето на службениците од ст. 2 на овој 
член во платни' разреди го врши старешината'Надлежен 
за назначување, во согласност со персоналната коми-
сија (чл. 43 од Уредбата за платите). 

Член 10 
Лицата што се примаат во служба за работи жца 

стенограф, дебатен стенограф и Иреводач 0 Иазф-
чуваат во еден од платните разреди почнувајќи од 
XVI до VI заклучно. 

Звањето и стручноста на службеникот од претход-
ниот став се проверува на пробниот стаж кој трае од 
еден до два месеца. За време на пробниот Стаж слу-
жбениците примаат плата на XVI платен разред. 

Ако работата на службеникот што е на пробен 
стаж е позитивно оценета тој се задржува во служба 
џ му се определува звањето и платниот разред, и тоа: 

а) службениците што ќе покажат спрема за зва-
њето стенограф или превода^ И класа — се распоре-
дуваат од XVI до IX платен разред; 

Б ) Службениците UITO ќе покажат спрема за зва-
њето дебате« стенограф или преводач I класа — 
Фе распоредуваат од XlV 'до У1 платен разред за-
клучно. 

Решение за определување звања и платен разред 
од овој член донесува старешина надлежен за назна-
чување во согласност со персоналната комисија — ако 
се врши распоредување во ХИ платен разред заклу-
чно, а во согласност со комисијата на владата 5ко се 
врши (распоредувањето почнувајќи од XI платен разред 
нагоре. Распоредувањето во звања и платни разреди 
се врши врз основа на претходна- оцена од посебна 
стручна комисија* 

Член И 
За назначување во звања за кои не постои при-

правнички стаж се бара следна школска односно стру-
чна спрема, и тоа: 

1) за звањето писар, архивар II класа, помошен 
канцелариски референт и економ — непотполна средна 
школа; 

2) за звањето матичар — непотполна средна школа 
и завршен курс за матичар. 

За звањето канцелариски референт нема приправ-
нички стаж ако за назначување во тоа звање се бара 
непотполна средна школа и завршевсточна адмишиѓ' 
стративна школа. 

III. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 

Член 12 

Во канцелариската служба се востановува прибрав 
»ички стаж за звањето администраторка за звањем 
канцелариски референт само ако во тоа звање се доан 
непосредно од школа со спрема од шест класа тим 
назија. 

Приправничкиот стаж од претходниот ртав трЈ 
три години. I 

При приемот во служба приправникот се назначув; 
во почетниот платен разред на определеното звање. 

За време на приправничкиот стаж приправникот*1 
должен да положи пропишан стручен исти. Стручни ог 

испит мож« да се полага после завршената втора го-
дина приправничка служба. 

По положениот стручен испит и зарршениот при 
правнички стаж приправникот се унапредува во непо 
©редно вишиот платен разред и се назначува во опре 
делено звање. 

Приправникот кој не ќе го положи стручниот испи-
ло истекот на приправничкиот стаж, или нема да г< 
положи ни по трет пат до завршената четврта годиш 
на приправничкиот стаж, се распоредува во некое ОЈ 
звањата со нижа спрема, или пак му се откажува слу 
жбата. 

Член 13 
Приправникот за звањето администратор може 

биде лице кое има завршена потполна средна шко^а 
а приправникот за звањето референт може да биде 
лице кое има за® раи ено шест класа гимназија. 

IV. РАСПОРЕД НА ЗВАЊАТА ВО ПЛАТНИ РАЗРЕДИ 

Член 14 

Звањата на канцелариските службеници се распо-
редуваат во следни платни разреди, и тоа: 

за писар — од XX до XVII платен разред заклучно; 
звањето архивар И класа — од XIX до XV платен 

разред заклучно; 
звањето архивар I класа — од XVIII до ХШ платен 

разред заклучно; " ~ 
звањето помошен канцелариски референт — од 

XIX до XIV, платен разред ааЈклучно; 
- звањТто канцелариски референт — од XVII до 

ХИ платен -разред з а к л у ч и о ^ ^ ^ ^ ' * „ * 
ј звањето администратор — од XVI до ЛХ платен 

разред заклучно; 
звањето матичар — од XVLLL до XII платен разред 

заклучно; 
звањето економ — од XX до XIV платан разред 

заклучно; 
звањето дактилограф Ш класа зо XX н XIX пла-

тен разред; 
звањето дактилограф II класа — од XVIII £0 XVL 

платен разред заклучно; 
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звањето дактилограф 16 класа — од XV до XII пла-
тен разред заклучно; 

звањето дактилограф 1а класа — во XI и X платен 
разред; 

звањето стенограф и пренодач II класа — од. XVI 
до IX платен разред заклучно; 

звањето дсбатен стенограф и преводач I класа — 
од XIV до VI платен разред заклучно. 

V. НАПРЕДУВАЊЕ 

Член 15 
Службениците редовно напредуваат во виши пла-

тни разреди после секои три години ефективна служба 
проведена во истото звање. Ако старешината наога да 
не се заложува службеникот на работа и поради тоа 
'-да пе заслужува да се унапреди во виши платен разред 
ке побара да поведе постапка персоналната комисија 
од чл. 43 на Уредбата за платите поради давање оцена 
за работата на службеникот. 

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

Член 16 
Канцелариските службеници кои се истакнуваат со 

стручна способност и со резултати на својата работа 
вложат да бидат унапредени во еден платен разред по-
горе од наредниот платен разред во исто звање по 
истекот на три години ефективна служба проведена 
во дотогашниот пла Јен разред. 

Одредбата на горниот став не се однесува до при-
правниците. 

Член 17 
Службениците во звањето писар, архивар II класа, 

помошен канцелариски референт, канцелариски рефе-
рент, матичар и економ не можат да бидат унапредени 
'од почетниот во непосредно вишиот платен разред до-
века не го положат пропишаниот стручен испит. Ис-
кштог може да се полага после две години ефективна 
служба во почетниот платен разред. 

Член 18 
'Ча унапредување службеникот во звањето адми-

нистратор од ХИI или XII платен разред во XI платен 
разред потребно е службеникот во ХШ или XII пла-
тен разред да провел три години ефективна служба и 
да положи посебен стручен испит. 

Решение за унапредување по претходниот став до-
несува старешината надлежен за назначување во со-
гласност со комисијата на владата. 

Член 19 
Канцелариските службеници за чии звања се бара 

непотполна средна школа можат да бидат унапредени 
во звањата на канцелариски службеници од поголем 
ранг односно во звањата на канцелариските службе-
ници и управните односно извршните службеници за 
кои се бара потполна средна школа, ако ги исполнуваат 
условите од чл. 20 на овој правилник. 

Член 20 
Унапредување од нижи во виши звања во смисла 

На одредбата од претходниот член може да се врши, 
и тоа: 
1 1) од звањето писар во звањето архивар II класа 
Џ помошен канцелариски референт; од звањето помо-
шен канцелариски референт во звањето канцелари-
ски референт — ако службениците од наведените нижи 
рвања во пракса здобиле поголемо знање и стручно 
се оспособиле за виши звања; 

2) од звањето дактилограф на нижа класа во зва-
њето дактилограф на непосредно виша класа — ако 
службеникот на контролните испити во текот на дво-
месечно проверување редовно ги исполнува нормати-
вите предвидени за виша класа на дактилограф. Во тој 
случај службеникот се унапредува во почетниот пла-
тен разред на вишото звање. 

По исклучок службеникот во звањето дактило-
граф III класа може да биде унапреден во звањето 
дактнло!раф 16 класа, а службеникот во звањето дак-
тилограф II класа во звањето дактилограф 1а класа, 
ако за време од шест месеци постојано ги исполнува 
нормативите предвидени за дактилограф 16 односно 
1а класа. 

Покрај условите од горниот став службеникот што 
се унапредува во звањето дактилограф 1а класа мора 
да ги познава работите на административен секретар 
и на канцелариски референт; 

3) од звањето канцелариски референт или матичар 
во звањето администратор, ако службениците во зва-
њето канцелариски референт односно матичар во 
пракса здобиле поголеми стручни знања и подобност 
за полагање посебен стручен испит и тој испит го 
положиле. 

За да би се овозможило усовршување на службе-
ниците и што поправнилно распоредување на канце-
ларискиот кадар може, аналогно на напред спомена-
тите услови, да се врши и унапредување од ко и да 
било ниже во кое и да било више звање, при што 
мора да се води сметка за покажаните способности и 
индивидуалните наклоности на поодделни службеници 
за определени виши звања. 

Исто така, аналогно на одредбите на овој член 
може да се врши унапредување односно преводење на 
канцелариските службеници на звања на управните и 
извршните службеници. (Оцена па стручната способ-
ност, претходно полагање на стручни испити). 

Член 21 
Службеникот кој во текот на службата ке здобие 

виша школска спрема од онаа што се бара за неговото 
звање може да биде унапреден во соодветно виша 
звање. Пред унапредувањето во више звање службе-
никот е должен да го положи стручниот испит за но-
вото звање, односно разликата на испитите помеѓу по-
ранешното и новото звање. 

Канцелариските службеници кон имаат поголема 
стручна (школска) спрема од онаа што е предвидена 
за нивното звање, или ко\у располагаат со поголемо 
техничко знање кое им овозможува да вршат поваж-
ни или повеќе канцелариски работи, можат да се ра-
споредат и 'да напредуваат еден платен разред погоре 
од оној што е предвиден за ннвииго звѕгпс, 

Член 22 
Ако при унапредувањето од ниже во више звање 

службениците се наоѓаат веќе во платниот разред кој 
е и почетен платен разред на вишото звање, или во 
вишиот платен разред од овој, се унапредуваат во не-
посредниот виши платен разред. 

Член 23 
Во завршните платни разреди на службениците во 

звањата писар, архивар I и II класа, помошен канце-
лариски референт, канцелариски референт, администра-
тор, матичар, економ, дактилограф III, II и 16 и 1а кла-
са, стенограф, дебатен стенограф и преводач II и I кла-
са, постојат по три периодски повишнци. 

Периодските повишици »»носат месечно: XIX, 
XVII, XVI, XV и XIV — по ЗОО, во ХШ к ХН - по 
400, во -IX 500,̂  а во VI платен разред — 700 динари. 

Решението за периодот повишици го донесува 
старешината по службена должност после секоја трета 
година проведена во завршниот платен разред на зва-
њата наведени во ст. 1 на овој член. . 
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Член 24 
Што се однесува до надлежноста за донесување 

решенија за унапредување во виши платен разред и 
во више звање на канцелариските службеници важат 
одредбите на главата IV од Уредбата за платите. 

VI. ОДДЕЛНИ ДОДАТОЦИ 
Член 25 

На канцелариските службеници може да нм се 
доделува постојанен месечен додаток во следни ме-
сечни износи, и тоа: 

1) за знање на странски јазици од 500 до 1.500 
динари 

2) за знање стенографија до 1.500 динари 
3) за знање дактилографка до 1.000 динари 
Додаток за звање странски јазици може да му се 

дава на службеникот ако тоа знање во вршењето на 
редовните работи по потреба на службата и по налог 
од старешината го применува како дополнително (до-
колку тоа не спаѓа во редовната должност на службе-
никот) и ако е предвидено со систематизацијата. 

Знање на стенографија претаставува дополнителна 
спрема за определено звање, со која службеникот ра-
сполага и која му користи да постигнува поголеми 
успеси во работата (на пример, дактилограф кој знае 
стенографија и ја употребува покрај своите редовни 
работи). 

За знање дактилографка може да се дава. додаток 
само на оние канцелариски службеници на кои таа им 
служи како дополнително знање во редовната работа, 
ако со тоа се наголемува експедитивноста и се по-
стигнува заштеда во материјалот и во работната сила. 
Потребата за тоа знање мора да биде предвидена во 
решение!о за систематизација. 

Член 26 
При доделувањето висината на износот на додато-

кот од претходниот член се зема во обзир во колкава 
мерка се користи службениковото дополнително знање 
односно квалитетот и обемот на наведените работи. 

Додатокот се доделува со решение од стареши-
ната на установата или надлештвото по предлог на ко-
мисијата од чл. 43 на Уредбата за платите 

Член 27 
Додатокот се исплатува месечно унапред доколку 

работите имаат постојанен карактер. Ако работите од 
чл. 25 на овој правилник траат само извесно'време или 
пак се повторуваат, на службениците можат да нм се 
даваат за еден или повеќе месеци паушални награди, 
кој се исплатуваат уназад. Паушалните награди можат 
да изнесуваат најповеќе до 70% од најголемиот износ 
на предвидените додатоци. 

VII. ПОМОШНИ СЛУЖБЕНИЦИ 
Член 28 

Помошните службеници што вршат служител ски И 
друш слични помошни работи мораат да имаат основна 
школа. 

Член 29 
Платите на службениците што вршат работи на 

-Браlap, служител или слично изнесува 4.000, а со по-
ништиле по годините на служба до 6.000 динари ме-
сече?. 

Платата на службеникот што врши работи на те-
лефонист изнесува 4.500, а со повишнцнте по години на 
служба — до 6.500 динари месечно. 

Член 30 
Повишиците на платите на помошните службеници 

взносат, и тоа: 
првата, втората, третата и четвртата по ЗОО, а пе-

тата и шестата но 400 динари месечно. 

Првата, втората, третата и четвртата повишица се 
даваат после секои три години служба а петата и 
шестата после секои четири години. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 31 

Во .звања на канцелариските службеници се пре-
ведат: 

а) службениците отечени во звањата на помош-
ната граѕ&а на административната струка; 

б) службениците затечи« во звањата на други 
струки кои постојано вршат канцелариски работи (по-
мошни статистички манипулант, статистички малину« 
даити и виши статистички манипулант кои не рабо-
тат во статистичките установи; финансиските м а ш т у 
лапти кои вршат работи на канцелариски службеници 

' и ел. 

Член 32 
Службениците од претходниот член коп по досе 

гашните прописи правилно го добиле звањето и ко 
стварно вршат работи на своето звање се преводат в« 
соодветните нови звања според звањето во кое се за 
течени. 

Со решението за преводење мора да се констатир 
дали на службеникот му е правилно дадено звањет 
по досегашните прописи. 

Член 33 
Службениците затечени во звањата на помошнат 

транка на административната струка се преведат, и тог 
а) службениците во звањето писар II и 1 класа, в 

звањето писар; 
б) службениците во звањето помошен адмшшстрг 

гивни манипулант и административни манипулант, -
ш звањето помошен канцелариски референт односи 
архивар II клас| ; 

в) службениците во звањето постар администра 
тивнн манипулант — во звањето канцелариски рефе 
рент односно архивар I класа; 

г) службениците во звањето администратор и виш) 
администратор — во звањето администратор. 

При превјЦцнии lu iiu пика лѕаша на канцелара 
ските службеници треба да се земат во обзир и рабо-
тите што ги вршеле постојано службениците до пре 
водењето постојано, да се упоредуваат тие работи со 
работите кои што канцелариските службеници од по-
одделни нови звања треба да ги знаат според одред-
бите од овој правилник. ' 

Сообразно на горново, во звањето архивар I кла-
' са и канцелариски референт можат да се преведат и 

службениците во звањето административни манипу-
лант ако имаат поголема спрема од непотполна средна 

• школа и положен стручен испит и ако се способни за 
вршење на работите од тие ззлњаг-

• ^ 

< Исто така во звањата на администратор можат да 
се преведат* службениците во звањето постар адми-
нистртивен манипулант, ако имаат потполна средна 
школа п положен стручен испит или непотполна средна 
школа и најмалку осум години служба и положен стру-
чен испит, и ако се способни за вршење работи на 
звањето администратор. 

Член 35 
Службениците од други звања односно други етру« 

ки кои постојано вршат работи, на канцелариски слу-
жбеници (точ. б) на чл. 31) се преводат -аналогно на 
одредбите од членот 33 и 34 од овој правилник, според 
нивната стручна спрема и според работите што се 
предвидени со овој правилник за поодделни звања. 
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Член 36 
Во други звања на канцелариските службеници 

преведат, и toa: 
\) во звањето матичар — службениците што по-

лојално вршат работи на матичар; 
2) во звањето економ — службениците затечени 

џо звањата на помошната гранка на административната 
струка или на други звања односно струки ако вршат 
само работи на економ. Службениците што се зате-
чени на работите на економ, а имаат потполна средна 
школа можат да се преведат во друго звање на конце-
с и с к и т е службеници ако се способни за вршење на 
работите од друго звање; 

3) во звањето дактилограф III, II и 16 класа — 
службениците во звањата на дактилограф III, И и I кла-
са, а во звањето дактилограф II и 16 класа — стено-

{дактилографите, со тоа што при преводењето ќе се 
'{провери дали овие службеници ги исполнуваат усло-
в и т е што се однесува до способноста и нормативите 
што се предвидени во овој правилник; 

4) во звањето стенограф — службениците во зва-
њата на кореспондентен стенограф, а во звањето де-

1 бате и стенограф службениците затечени во звањата 
»дебатен стенограф и виши дебатен стенограф и сте-
нографски ревизор; 

5) во звањето »преводач — службениците што вр-
т а т превенствено преводење од странски јазици на 

/јјуго сл ов епски и од југословенски на странски. 
Во решенијата за преводење на службениците од 

. иоч. 3, 4 и 5 на претходниот став задолжително се дава 
Ч)бразложение за звањето и за платниот разред во кој 
Че п р е н е т . 

Член 37 I 
^Платните разреди при прешздењето се определу-

в а а т според годините на службата во границите пред-
в и д е н и за поодделни звања во чл. 14 на овој правил-
н и к , сметајќи го за почетен платен разред времето до 
/>, "Трн години, за наредниот преку три до шест ити. 

На службениците кои се преводат во звањето 
f администратор^, а имаат помала школска спрема од 
{потполна средна школа им се смета за почетен платен 

разред шест години. 
Службениците затечени во звањето виши админи-

стратор се преведат во еден платен разред погоре од 
ШЈР им припаѓа според годините на служба, но 

ВДповеќе до IX платен разред заклучно. 

Член 38 
При преводењето на службениците затечени во 

звањата од точ. 3, 4 и 5 на чл. 36 од овој правилник во 
звањата дактилограф, стенограф, дебатен стенограф 
и преводач — ќе се земаат во обзир одредбите на чл. 
9, 10 и 20 од овој правилник во кој се предвидени усло-
вите за определување звања на овие службеници. 

Службениците затечени во звањата дактилограф 
можат да бидат унапредени во звањето дактилограф 
Ја класа ако за време од шест месеци, сметајќи од 1 
зприл 1952 година ги исполнуваат предвидените услови. 
за дактилограф 1а класа. 

Член 39 
Во помошни канцелариски службеници се преводат: 
а) помошните службеници III, И и I класа; 
6) службеници на помошната гранка на админи-

стративната струка и другите службеници што вршат 
работи на телефонист на потцентрали во надлештва 
односно установи, на вратар, служител и Сл. ' 

При преводењето платите на помошните службе-
ници се определуваат по одредбите на чл. 29 и 30 од 
овој правилник. 

Член 40 
Се овластува Претседателот на Советот за зако-

нодавство и изградба на народната власт на Владата 
на ФНР1 да дава поблиски напатствија за применување 
на^прописите за стручните испити на административ-
ната струка на канцелариските службеници, • како и за 
начинот на полагањето испити и проверката на нивното 
стручно знање. 

Член 41 
Основната уредба за звањата и платите на службе-

ниците на државните органи во сето другото ќе се 
применува и на канцелариските службеници. 

Член 42 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 864 
29 март 1952 година 

Белград 
Претседател 

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

Едвард Кардељ, е. р. 

166. 

Врз основа на чл. 30 од Основната уредба за зван 
њата и платите на службениците на државните орга* 
ни, („Службен лист на ФНРЈ", бо. 14/52) а во согла« 
сност со Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ИЗВРШНИТЕ СЛУ-

ЖБЕНИЦИ ВО РЕСОРОТ НА ПОМОРСТВОТО 

I. Општи одредби 
Член 1 

Извршни службеници ве ресорот на поморство™ 
се службениците што вршат работи на пилотирање; 
на одржување ред во луките, на ракување и одржу-
вање светилници и крајбрежни радио-станици, како и 
работи на инспекцијата. 

Член 2 
Во службата за сигурност на пловидбата во ресо-

рот на поморство™ за службениците од поморската 
струка се смета како стручна спрема, и тоа: 

1) како нижа стручна спрема — завршена најмал-
ку основна школа, определен стаж и положен стручен! 
испит по завршениот курс за соодветниот вид работи 
на сигурноста на пловидбата; 

2) како средна стручна спрема — завршен помор-
ски техникум или потполна средна' школа со положен 
стручен испит по завршениот стаж; 

3) како виша стручна спрема — најмалку две го-
дини пловидбен стаж со положен испит за поручник 
на трговска морнарица .односно поморски машинист 
III класа и завршена виша поморска школа односно 
^добивена квалификација на капетан на долга пловид-
ба или поморски машинист I класа. 

II. Звања и услови за здобивање звања 
Член 3 

За извршните службеници во ресорот на помор-
ското постојат овие звања: 

1) светилничар, / 
2) лучки надзорник, 
3) поморски радиотелеграфист, 
4)-инспектор на поморска радиотелеграфија, 
5) бродом аш ниски инспектор, 
6) поморски пилот. 

I 
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Член 4 
Светилничар ги одржува, ракува и управува со 

поморските светионици. 
Лучки надзорник се грижи за одржување ред во 

лупите. 
Поморски радиотелеграфист ракува, ги одржува и 

управува со крајбрежните радиостаници*. 
Инспектор на поморска радиотелеграфија врши, по 

важеќпте прописи, инспекција на радио-телеграфски 
уреѓаи на крајбрежните радиостаници — како и па 
радио-стани ци те на поморските трговски бродови со 
це I за контрола на исправноста на тие уреѓаи и со 
тоа во врска и обезбедување сигурноста на бродовите 
за пловидба. 

Бродомашински инспектор врши преглед на ма-
шин ите и машинските постројки на поморските тргов-
ски бродови со цел за контрола на сигурноста на тие 
бродови за пловидба. 

Поморски пилот врши крајбрежно и лучко поло-
тиоање. 

Член 5 
За звањето светилничар потресна е најмалку 

основна школа и две години навигација во служба на 
палуба или две години вршење рибарско занимање. 

За звањето лучки надзорник потребна е најмалку 
основна школа и три години навигација во служба на 
палубата. 

За* звањето поморски радио-телеграфпст потребен 
е завршен поморски техником или завршена потполна 
средна школа; 6 години пловидбен стаж и постигната 
квалификација на поморски' радиотелеграфнст I класа. 

За звањето инспектор на поморска радио-теле-
графија потребна е иста школска и стручна спрема 
како и за звањето поморски радно-телеграфист. 

За звањето бродомашинскн инспектор потребен е 
завршен поморски техникум (бродомашинскп отсек), 
^две години пловидбен стаж, завршена виша поморска 
школа односно постигната квалификација на поморски 
машинист I класа. 

За звањето поморски пилот потребна е виша 
стручна спрема и 5 години навигација во својство на 
капетан на долга пловидба како на официр на пол уба, 
со тоа што од 5 .години пловидба една година пло-
видба да мора да биде извршена на бродови на крај-
брежна пловидба на лонгптудинални линии, овласту-
вање (брезет) дека може да врши работи -на капетан 
на долга .пловидба и стручен испит предвиден за ова 
звање положен во срок од 6 месеци по приемот во 
служба. 

Член 6 
Стручните службеници од поморската струка што 

исполнуваат условите за здобивање звање на извршни 
службеници од чл. 3 точ. 3, 4, 5 и 6 на овој правилник, 
а кои преминуваат непосредно од стопанството во 
служба кај органите на ресорот .на поморството, се 
назначуваат според годините иа службата во соодветни 
звања и платни разреди на извршните службеници по 
одредбите од овој правилни«, под услов да положат 
стручен испит ако е пропишан испит за тоа звање. 

За определување платниот разред на службени-
ците од претходниот став им се сметаат само годините 
на службата проведени во струката по исполнување« на 
условите за здобивање звања на извршните службе-
ници по чл. 5 од овој правилник. 

III. Распоред на звањата во платни разреди 
Член 7 

Звањата на извршните службеници од чл. 3 на 
овој правилник се распоредуваат според стручната 
спрема во платни разреди, и тоа: 

1) звањето светилничар од XX до XV платен 
разред, 

2) звањето лучки надзорник од XX до XIII пла-
тен разред, 

3) звањето поморски радио-телеграфист од Х1\£ 
до XI платен разред, 

4) звањето инспектор на поморска радио-телегра!-
фи ја во X и IX платен разред, 

5) звањето бродомашински инспектор од XIV до 
VI платен разред, » 

6) звањето поморски пилот од XII до VI платеа 
разред. 

IV. Напредување 

Член 8 
Во едно звање извршните службеници напредуј 

саат во виши платен разред редовно после секои* трА 
години ефективна служба. 

Ако наоѓа старешината дека не се заложува слу-
жбеникот на работа и дека затоа не заслужува да бнд® 
унапреден во виши платен разред, ќе побара персо-. 
падната . комисија од чл. 43 на Основната уредба еа 
звањата и* платите на службениците на државните ор-
гани да поведе постапка поради давање оцена за ра-
ботењето на службеникот. 

Ако комисијата даде неповолна оцена, службени-
кот останува во петиот платен разред најмалку ушта 
една година. 

Член 9 
Службениците што се истакнуваат со стручна спо-

собност и со резулат« на својата работа можат да 
бидат унапредени во еден платен разред погоре о д ! 

наредниот платен разред во истото звање па истекот; 
на три години ефективна служба проведени во дото-
гашниот платен разред. 

Член 10 
Службеникот во звањето светилничар односно! 

лучки надзорник што има три години? ефективна сду« 
жба во XX платен разред се унапредува во XIX пла-
тен разред под услов да положи стручен испит по 
завршениот курс. 

Службеникот во звањето лучки надзорник шта 
има најмалку 15 години служба во тоа звање и поло-
жен одделен стручен испит и кој се истакнува со осо-
бени стручни квалитети може да биде унапреден во 
XIV платен разред и натаму да напредува до XIII пла-
тен разред. 

Службеник во звањето поморски радпо-телегра-
фист може да биде унапреден во звањето инспектор 
на поморска радио-телеграфпја, ако ги врши работите 
на тоа звање и ако има три години ефективна служба 
во последниот платен разред на звањето поморски 
р ади го -тел е г р аф ис т. 

Службеник во звањето бродомашински инспектор 
односно поморски пилот, може да биде унапреден во 
IX платен разред, ако покажал поголема способност 
за вршење покомпликуваии работи на своето звање. 

Член И 
Службеникот што ќе проведе три години во за-

вршниот платен разред на своето звање а не ќе биде 
унапреден во више звање, односно службеникот во 
звање го лучки надзорник што не ќе биде унапреден 
во XIV платен разред и службеникот во звањето бро-
домашински инспектор односно поморски пилот што 
не ќе биде унапреден во IX платен разред — добива 
периодеки политици. 

Периодските повишици изнесуваат во XV и XIII 
платен1 разред ЗОО динари, во XI платен разред 400 ди-
нари, во IX платен разред 500 динари и во VI платен 
разред 7С0 динари месечно. 

Секој од споменатите платни разреди има по три 
пер ио деки повишица. 

Решение за периодска повишица донесува по слу-
жбена должност старешината на организационата еди-
ница после секои три години ефективна служба. 
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Член 12 "" 
iBo поглед на надлежноста за донесување реше-

нија за унапредување во виши платен разред и више 
звање важат одредбите од главата IV на Основната 
уредба еа звањата и платите на службениците на др-
жавните органи. 

^У, Премин на извршните службеници во звањата 
на управните службеници 

Член 13 
Извршните службеници што имаат звање од чл. Ѕ 
3, 4, 5 и 6 на овој правилник можат да се преве-

дат во соодветното звање на управните службеници 
во истиот платен разред што го имале како извршни 
службеници, ако вршат работи на управни службеници 
и ако положат стручен испит односно дополнителен 
.стручен испит за тоа звање. 

Под условот од претходниов став извршните слу-
жбеници што -имаат звање поморски пилот можат да 
ice преведат во звањата на управните службеници по-
сле две години стаж проведен во работата на управ-
ните работи кај поморско-уиравните органи. 

Член 14 
Решенија за премин на извршните службеници во 

звањата на управните службеници донесува Министер 
дк)т на поморство™ на ФНРЈ во согласност со иерео-
н али ата комисија од чл. 43 на Основната уредба за 

Звањата и платите на службениците на државните 
' органи. 

VI. Одделни додатоци 
Член 15 

На извршните службеници што вршат служба на 
t светилник ар на поморски светилници од чл. 16 на 
овој правилник им припаѓа одделен додаток за по-

. тешки "услови за животот. 
Овој додаток се исплатува месечно уназад. 

Член 16 
Додаток за одделни услови на животот изнесува 

месечно: 
1.000 динари на светилниците Гребени, Глават, Па-

лапружа, Муло, Блитвеница, Првич и Порер; 
600 динари — на еветилниците Св. Андрија, Су* 

шац, Грујица, Трстеник, Св. Иван — Пелага, Тајер, 
Кардељево и Батлава; 

ЗОО динари — на светтниците Плочица, Олииа, 
Две Сестрице, Покоњодол, Мурвица, Дваинка, Тра-
паво, Сушак, Престенице, Црна Пунта, Савурдија, Три 
Сестрице, В е лир ат, Струга и Станчица; 

200 динари — на светилниците Ушќе Неретве, Пу-
цад, Св. Никола — Будва, Слано, Ловиште, Ражањ, 
Ј адрија, Пришњак, Вир, Вошчица, Мортар, Ме рл ер а, 
Пенеда, Блаца, Зуб и Трогир. 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 17 I 

Службениците затечени во звањата: 
а) помошен светилничар, 
б) светилничар, и 
в) постар светилничар 

се преведат во звањето светилничар и се распореду-
ваат FDi следните платни разреди и тоа: 
; службениците под а) — во XX платен разред, 

Службениците под б) — од XIX до Xvll платен 
разред, 

службениците под в) — во XVI и XV платеа 
разред, 

На службениците под б) и в) платниот разред им 
•се определува според годините на службата сметајќи 
го за почетниот платен разред времето до шест години 
•служба, за наредниот платен разред преку шест до 
девет итн. 

Службениците затечени во звањето сретилничдр 
- што немаат положен стручен испит а имаат помалку 

од шест години служба на работите на своето звање 
се преведат во XX платен разред, а ако имаат повеќе 
од 6 години служба се преводат во XIX односно 
XVIII платен разред. 

Службениците затечени во звањето постар све-
тилничар што немаат положен стручен испит за тоа 
ввање не можат да се распоредат во XV платен разред. 

Член 18 
Службениците затечени во звањата: 
а.) помошен лучки прометни^ 
б) лучки пром етник, и 
в) постар лучки прометник 

се превод ат во звањето лучки надзорник и се распо-
редуваат во следните платни разреди: 

службениците под а) — во XX платен разред, 
службениците ћод б) — од XIX до XVII плате« 

разред, 
службениците под в) од XVI до XIII платен 

разред. 
На службениците под б) и в) платниот разред им 

се определува според годините на службата сметајќи 
го за почетни плате« разред времето до 6 години слу-
жба а за секој нареден платен разред по 3 години 
служба. 

Службениците под б) што немаат положен стру-
чен испит а имаат помалку од 6 години служба на ра-
ботите на своето звање се прев одат во XX плате« 
разред, а ако имаат повеќе од 6 години служба се 
распоредуваат во XIX односно XVIII платен разред. 

Службениците под в) што немаат положен испит, 
за тоа звање се стреводат по одредбата на ст. 2 од овоЈ 
член, но не во виши од XVI платен разред. 

Член 19 
Службениците затечени во звањата поморски 

радио-телеграфист И класа и поморски радио-теле^ра-
фист I класа се пре водат, и тоа: 

а) службениците во звањето поморски радио-те-
леграфист II класа и поморски радио-телепрафист I 
класа што вршат работи на поморски радио-телегра-
фист — во звањето поморски радио*теле^рафист од 
XIV до XI платен разред. 

Платниот рзред се определува според годините на 
службата, сметајќи го за почетниот платен разред на 
службениците во звањето поморски радио-тед егр ајф ист 
II класа времето до 12 години во струката, а на слу-
жбениците во звањето поморски радио-телеграфист 
I Јкласа до 9 години служба во струката, а за наредните 
платни разреди преку 12 до 15 години, односно преку] 
9 до 12 години служба ита. 

Службениците во звањето поморски радио-теле-
графист II односно I класа што немаат положен стру-
чен испит се преведат во еден платен разред подолу) 
од оној што би им припаѓал по годините на службата; 

б) службениците во звањето поморски радио-те-
леграфист I класа, што вршат работи на инспектор на/ 
поморска р а дио - т е леграф иј а, а кои имаат положе« 
стручен испит за тоа звање и преку 9 години служба! 
во звањето инспектор на поморска р ади о-т ел езир аф иј а 
во X и IX платен разред и тоа оние што имаат до 18 
години служба во струката во X, а преку 18 години 
во IX платен разред. 

Службениците во звањето - поморски радио-теле-
графист I класа што имаат помалку од 9 години слу* 
жба ИЛ̂Ј што немаат положен стручен испит за тоа 
звзјње се преведат по одредбите од точ, а) на овој 
член. ^ > . 

Член 20 
Службениците затечени во звањата: 
поморски машинист И класе и поморски машинист 

I класа се пр е водат во звањето бродомашинсш ин-
спектор од XIV до VI платен разред. 

Службениците со звањето поморски машинист I t 
класа што имаат до 9 години служба во струката е« 
преводат во XIV платен разред, а кои имрт прек*! 
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9 години служба во струката во следните платни 
разреди. 

Службениците со звањето поморски машинист I 
класа што имаат до 9 години служба во струката се 
ирсводат во XIII платен разред, а кои имаат преку 
9 години служба во следиме платни разреди. 

Член 21 
Во звањето поморски пилот во платните разреди 

од XII до V I . се преведат • службениците што вршат 
нил отирање и кои имаат звање капетан на долга пло-
видба. Платниот разред се определува според годи-
ните на службата сметајќи за почетен платен разред 
до 13 години служба во струката, а за следниот пла-
тен разред 13 до 16 години ити. 

Службениците што се затечени во звањето капе-
тан на крајбрежна пловидба се пр ев одат по претход-
ниот став со тоа што за почетниот платен разред да 
им се смета до 16 години служба во струката. 

Член 22 
Основната уредба за звањата и платите на службе-

ниците на државните органи се применува и на извр-
шните службеници во ресорот на поморство™. 

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

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

бр. 865 
29 март 1952 година 

Белград 
Министер на пом ор ств ото на ФНРЈ, 

Макс Баќе, е. p. ; * 
Согласен, -лгѕ-

Претседател на Советот еа законодавство 
и изградба на народната власт 

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

167. 
Врз основа на чл. 37 од Основната уредба за зва-

њата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ"), бр. 14/52), во согласност 
со Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА СТРУКА ЗАПОСЛЕНИ 

ВО ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА СЛУЖБА 

I. Звања 

Член 1 
За службениците од хидрометеоролошката струка 

£цто се запослени во установите на хидром ет е ор о ло -
шката служба постојат овие звања: 

1) хидролошки односно метеоролошки! надбљудач, 
2) хидролошки односно метеоролошки надзорник, 
3) хидролошки односно метеоролошки техничар, 
4) хидролог односно метеоролог. 
Кон звањето метеоролог односно метеоролошки 

/техничар се додава ознака на полската .специјалност 
како: синоптичар, аеролог, климагтолог, агрометеоро-
аог ити. 

Во поглед на здобивањето на звањата советник к 
15ИНШ советник важат одредбите од Основната уредба 
ва звањата и платите на службениците на државните 
•органи. 

Член 2 
За звањето хидролошки односно метеоролошки 

надбљудач е потребна непотполна средна школа и за* 
вршен шестмесечен курс за тоа звање со завршниот 
испит, или со шестмесечна пракса на работи на над-
бљудач со положен стручен испит. 

За звањето хидролошки односно метеоролошка 
надзорник, покрај предвидената школска и стручна 
спрема за- звањето надбљудач, треба службеникот да 
положи стручен испит за звањето хидролошки одно-
сно метеоролошки надзорник. 

За звањето хидролошки ' односно метеоролошки 
техничар потребна е завршена средна хидрометеоро-
лошка школа или нејзи соодветна средна стручна шко-
ла и положен стручен испит предвиден за тоа звање* 

За звањето хидролог потребен е завршен граде-
жен факултет и положен стручен испит пропишан еа 
тоа звање. 

За звањето метеоролог потребен е завршен прИ-
родно-математички факултет, а за звањето метеоролог 
од агр ом ет е оро детиќ а специјалност п р и ро дно-м ат е м а-
тички или земјоделски факултет и стручен испит про-
пишан за ова звање. 

II. Распоред на звањата во платни разреди 

Член 3 

Звањата од чл. 1 на овој правилник се распоре-
дуваат во следните платни разреди: 

1) звањето хидролошки односно метеоролошки 
надбљудач — од XIX до заклучно XVII плате« 
разред; 

2) звањето хидролошки односно метеоролошки 
надзорник — од XVII до заклучно XIV платен разред; 

3) звањето хидролошки односно метеоролошки 
техничар — од XVI до заклучно IX платен разред; 

4) звањето хидролог односно метеоролог — од 
XIV до заклучно VI платен разред. 

III. Приправнички стаж 

Член 4 
Приправничкиот стаж постои за звањето хидро-

лошки односно метеоролошки техничар и хидролог 
односно метеоролог и трае три години. 

Член 5 
Лицето што се прима во служба како приправник 

за звањето хидролошки или метеоролошки техничар се 
назначува во XVI платен разред, а лицето што се при-
ма како приправник за звањето хидролог односно ме-
теоролог во XIV платен разред. 

По положениот стручен испит и исполнетиот при-
правнички стаж приправниците се назначуваат во зва-
њето хидролошки односно метеоролошки техничар во 
XV платен разред, односно во звањето хидролог (ме-
теоролог) во XIII платен разред. 

Приправникот може да полага стручен испит отко-
га ќе исполни две години стаж. 

IV. Напредување 

Член 6 
Службениците во истото звање напредуваат во 

виши платен разред редовно после секои три години 
ефективна служба, осем во случиите предвидени во 
чл. 8, 9 и 10 од овој правилник. 

Ако наоѓа старешината дека службеникот не се 
заложува на 'работа и дека затоа не заслужува да 
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биде унспреден во виши платен разред ќе побара пер-
сонал ната комисија од чл. 43 на Основната уредба за 
звањата и платите на службениците на државните ор-
гани да поведе постапка поради давање оцена за ра-
ботењето на службеникот. 

Ако комисијата даде .неповолна оцена, службени-
кот останува во истиот платен разред најмалку уште 
една година. 

Член 7 
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 во истото звање по истекот 
ка три години ефективна служба проведена во дото-
гашниот платен разред. 

Одредбите од претходниот став не се однесуваат 
до приправниците. 

Член 8 
ол унапредување на службениците во звањето хи-

дролошки односно метеоролошки техничар од XIII или 
ХП платен разред во XI платен разред треба службе-

• пикот да положи- посебен стручен испит. 

Член 9 
Службеникот во звањето хидролог односно мете-

оролог ипо има три години ефективна служба во X 
или XI платен разред, може да биде унапреден во 
истото звање во IX платен разред, само ако покажал 

'поголема способност за вршење покомплнкуваки ра-
боти на своето звање. 

Член 10 
По исклучок од одредбите на чл. 8 и 9 од овој 

Правилник, службеникот во звањето техничар мо;;.. 
, да биде и порано унапреден во XI платен разред, а 

службеникот во звањето хидролог односно метеоро-
лог во IX платен разред, ако има најмалку 8 години 
служба и ако се истакнува со нарочни стручни ква-
литети. 

Член И 
1 ешеш;'јп за унапредувањето по чл. 7, 8, 9 и 10 

од овој правилник донесува старешината надлежен за 
назначување во согласност со комисијата на владата. 
Комисија!а на владата може да определи како услов 
за унапредувањето по овие одредби да се бара од слу-
жбеникот да подготви определена стручна работа што 
ќе ја цени одделна комисија. 

Член 12 
Службеникот во звањето надбљудач може да биде 

унапреден во звањето надзорник, ако провел во зва-
њето надбљудач најмалку 10 години и ако положи 
стручен испит за звањето "надзорник. 

Член 13 
Службенике! во звањето надзорник што провел во 

тоа звање најмалку 5 години, а се истакнува со струч-
на способност и со резултати на своето работење, 
може да биде унапреден во звањето хидролошки од-
носно метеоролошки техничар, ако положи стручен 
испит "за звањето хидролошки односно метеоролошки 
/ех нп чар. 

Службеникот што ќе биде по одредбите од срет-
ходниот став унапреден во звањето хидролошки од-
носно метеоролошки техничар, добива XIII платен 
разред и може натаму да напредува до XII платен 
разред. 

Член 14 
Службениците што ќе проведат три години вр нај-

виши платен разред на своето звање, а не ќе бидат 

унапредени во више звање односно службениците в® 
звањето техничар кои после три години проведени во 
ХИ платен разред не ќе бидат унапредени- во XI пла-
тен разред, и службениците во звањето хидролог од-
носно метеоролог кои после три години проведени во 
X платен разред не ќе бидат унапредени во IX платен 
разред — добиваат период ски повишини. 

Перподските повишици изнесуваат: во XVII пла-
тен разред 200 динари; во XIV платен разред ЗОО ди-
нари; во "ХН платен разред 400 динари; во X и IX 
платен разред 500 динари; во VI платен разред 700 
динари месечно. 

Секој од споменатите платни разреди има по три 
вернодски повпшиии. 

Периодските повишнци се даваат по службена 
должност после, секои три години ефективна служба. 

Решение за давање .периодон повишнцн донесува 
старешината на организационата единица. 

V. Преводење на службениците 
Член 15 

Службениците затечени во звањата падбљудач и 
постар надбљудач се преведат во звањето надбљудач 
во платните разреди од XIX до XVII, и тоа: службе-
ниците што имаат до три години служба во XIX пла-
тен разред; преку три до шест години служба во 
XVIII, преку шест години во XVIT платен разред. 

Службениците затечени во звањето постар надбљу-
дач што имаат повеќе од три а помалку од шест го-
дини служба, се распоредуваат во XVII платен разред. 

Член 16 
Службениците затечени во звањето хидрометеоро-

лошки надзорник се преведат во звањето хидролошки 
односно метеоролошки надзорник во платните разреди 
од XVII до XIV, и тоа: службениците што имаат до 
три години служба во тоа звање, во XVII пла ген 
разред, преку три до шест години, во наредниот пла-
тен разред, ити. 

Член 17 
Службениците затечени во звањата: помлад хидро-

метеоролошки техничар, хидрометеоролошки техничар 
и виши хидрометеоролошки техничар се преводат во 
звањето хидролошки односно метеоролошки техничар. 

Член 18 
Службениците од претходниот член што имаат 

потполна средна школа се распоредуваат во следните 
платни разреди: 

— службениците во звањето помлад хидрометеоро-
лошки техничар од XVI до XIII платен разред; 

— службениците во звањето хидрометеоролошки 
техничар од XV до ХП платен разред; 

— службениците во звањето виши хидрометеоро-
лошки техничар — од XI до IX платен разред. 

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

Службениците затечени во звање 10 виши хидро-
метеоролошки техничар што имаат др 12 години 
служба, се преводат во XI платен разред. Јтреку 12 до 
15 години — во X, а̂  преку 15 — во IX платен разред. 

Службениците затечени во звањето помлад хидро-
метеоролошки техничар што имаат повеќе од 15 години 
служба се преводат во XII платен разред. 

Службениците затечени во звањето хидрометеоро-
лошки техничар и виши хидрометеоролошки техничар 
што провеле во своето звање повеќе од три години се 
преведат во еден платен разред погоре, но не во виши 
од XII односно IX. 
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Член 19 
Службениците затечени во »Бањата од чл. 17 на 

овој правилник што имаат непотполна средна школа, 
најмалку 10 години служба и положен стручен испит, 
а успешно ги вршат работите од' своето звање, се 
распоредуваат во платни разреди по одредбите од 
претходниот член, со тоа што на службениците во зва-
њето помлад хидрометеоролошки техничар и хидро-
метеоролошки техничар за почетниот платен разред 
им се смета 6 години, а на службениците во звањето 
хидрометеоролошки техничар 15 години служба. 

Исто така, службениците затечени во звањата од 
чл. 17 на овој правилник што имаат непотполна средна 
школа, а завршиле синоптичка школа, школа За ме-
теоролошки специјалисти во ЈНА или на нив соодветна 
школа во бившата југословенска војска, а положиле 
стручен испит за звањето помлад хидрометеоролошки 
техничар и имаат повеќе од 5 години служба, се пре-
ведат по одредбата од претходниот став. 

Член 20 
Службениците од претходниот член што не поло-

жиле стручен испит и службениците што имаат непот-
полна средна школа и помалу од 10 години служба 
или помала школска спрема од непотполна средна 
школа можат исто така да се Еоеведат по одредбите 
од претходниот член ако ги вршат успешно работите 
на своето звање. Решение за преводење во вакви слу-
чаи донесува комисијата на владата, по согласен пред-
лог од старешината надлежен за назначување и од 
комисијата за преводење, или по жалба од службе-
никот. 

Службениците од претходниот став што не ќе 
бидат преведени по чл. 19 од овој правилник, се пре-
ведат во звањето хидролошки односно метеоролошки 
надзорник по одредбата од чл. 16 На овој правилник. 

Член 21 
Службениците затечени во звањата хидрометеоро-

лошки асистент, хидрометеоролог и виши хидрометео-
роло-г се преведат во звањето хидролог односно мете-
оролог. 

Член 22 
Службениците од претходниот член кои имаат фам 

култетска опрема се распоредуваат во следните платни 
разреди: 

— хидрометеоролошки асистент од XIV- до XI 
платен разред; 

— хидрометеоролог од ХШ до X платен разред; 
— виши хидрометеоролог — од IX до VI платен 

разред. 
Платниот разред се определува според годините 

на службата, сметајќи го за почетен платен разред 
времето до три години, за наредниот преку 3 до 6 го-
дини, ити. 

Службениците затечени во* звањето виши хидро-
метеоролог што имаат до 12 години служба се 
распоредуваат во IX платен разред, а кои имаат по-
веќе од 12 години служба — во натамошните платни 
разреди. 

Службениците затечени во звањето хидрометеор<> 
лошки асистент што имаат повеќе од 15 години служба, 
се распоредуваат во X платен разред. 

Службениците затечени во звањето хидрометеоро-
^ог и виши хидрометеоролог што провеле во своето 
фање повеќе од три години, се распоредуваат^во еден 
платен разред погоре, но не во виши од X односно VI. 

Член 25 
Службениците затечени во звањата од чл. 21 од 

овој правилник што имаат потполна средна школа, 
најмалку 10 години служба и положен стручен испит. 

а успешно ги вршат работите на своето звање, се пре-
ведат по одредбите од претходниот член, со тоа што 
на службениците затечени во звањето хидрометеоро-
лошки асистент и хидрометеоролог за почетен платев 
разред им се смета 6 години, а на службениците 34* 
течени во звањето хидрометеоролог 15 години служба. 

Член 24 
Службениците од претходниот чден што не поло-

жиле стручен испит и службениците што имаат помалку 
од 10 години служба можат исто така да се преведат 
по одредбата од претходниот член, ако ги вршат 
успешно работите на своето звање. Решение за превод 
дењето во вакви случаи донесува комисијата на вла-
дата, по согласен предлог од старешината надлежен 
за назначување и од комисијата за преводење, или 
по жалба од службеникот. 

Службениците што не ќе се преведат по одредбите 
од претходниот член, се преведат по одредбата од 
чл. 17 и 18 на овој правилник, со тоа што службени-
ците во звањето хидрометеоролошки асистент се изед-
начуваат со службениците во звањето помлад хидро-
метеоролошки техничар, службениците во звањето 
хидрометеоролог — со службениците во звањето хидро-
метеоролошки техничар, а службениците во звањето 
виши хидрометеоролог со службениците во звањето 
виши хидрометеоролошки техничар. 

Член 25 ' 
Службениците затечени во звањето хидфдметеод^ 

лошки советник се преведат по одредбите од Сеновита̂  
тЅ уредба за звањата и платите на службениците ЦЗ 
државните органи. 

Член 26 
Приправниците за звањето помлад хидрометеоро-

лошки техничар се превода^ во XVI платен разред кака 
приправници за звањето хидролошки односно метеоро-
лошки техничар, а приправниците за звањето хидро-
метеоролошки асистент во XIV платен разред, како 
приправници за звањето хидролог односно метеоролог. 

Ако приправниците за звањето помлад хидроме-
теоролошки техничар или хидрометеоролошки асистент 
немаат потполна средна односно факултетска спрема 
се преведат во соодветното звање и се распоредуваат 
во платните разреди според стручната спрема што ја 
имаат. 

VI. Завршни одредби 
Член 27 

• 

Во сето друго за службениците од хидрометеоро-
лошката служба важат одредбите од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 866 
29 март 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Генерален секретар на Владата на ФНРЈ, 
Љубодраг Ѓури::, е. р. 

Согласен, 
Претседател на Советот за законодавство 

и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 
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168. 

Врз основа на чл. 82 ст. 3 од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државних* 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/о2), про-
пишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРЕВОДЕЊЕ НА СЛУЖББНИЦИТЕ НА НОВИТЕ 

ЗВАЊА И ПЛАТИ 

I. КОМИСИИ ЗА И З В О Д Е Њ Е 

1. 
Комисиите за превожење се формираат при сове-

тите, министерствата и главните управи (доколку се 
овие управи самостојни органи), при установите на 
владата, при народните одбори на околиите односно 
градови ге и при извршните одбори-на автономните 

* единици. 
Комисијата се состои од 3—5 члена, од кои што 

едниот го делегира синдикалната организација, додека 
другите ги именува старешината на установата (мини-
стер, старешина на установата на владата', директор 
на главната управа, претседател на народниот одбор). 

Кога решава комисијата за преводењето на слу-
жбениците запослени во здравствените и просветните 
(установи, — во комисијата влегува и претставникот 
на професионалната организација од тие струки. 

Со комисијата треба да раководи помошникот на 
Министерот односно помошникот на старешината на 
установата, а во околиските народни одбори секрета-
рот на народниот одбор. 

При именувањето на членовите на комисијата 
треба да се води сметка да влезе во комисијата и 
еден од правниците од установата (шефот на прав-
ната служба, односно правниот референт). 

Комисијата за п р е в о д е ^ треба да се разликуваат 
е д постојаните персонални комисии што се формираат 
г о чл. 43 од Основната уредба за звањата и платите 
ћа. службениците на државните органи (во натамош-
ниот текст: Основната уредба) и именуваат во согла-
сност со комисијата на владата. Затоа не е нужно тие 
комисии да се формираат веднаш, туку можат да се 
'формираат тие кога ке ја завршат работата комисиите 
ва преводење. 

2. 
Централни комисии за преводење се. постојаната 

Комисија на Владата на ФНРЈ и комисиите на вла-
д е е на народните републики, предвидени со чл. 42 
^•д Основната уредба. Во надлежноста на овие коми-
сии спаѓа: 

*а) да донесуваат решенија за преводењето во 
случаите изрично предвидени со уредбите и со пра-
вилниците; 

б) да решаваат по жалбите од службениците на 
решенијата за преводењето што ги донесуваат старе-
шините на установите во случаите предвидени со 
уредбите и со правилниците, и 

в) да раководат со целокупната работа околу 
лр ев одењето. 

3. * 
Комисиите споменати под точ. 1 треба да се фор-

мираат веднаш по објавувањето на ова напатствие, — 
и штом ќе се формираат треба да отпочнат со работа 
да би можело преводењето да се изврши по опреде-
лениот срок. На првиот заеднички состанок треба по-
дробно да се проучат сите нови прописи и одредбите 
од ова напатствие. Нужно ќе биде да се запознае ко-
мисијата и со досегашните прописи, особено со од-
редбите за звањата и условите за здобивање одделни 
звања. 

Нарочно се обрнува внимание на тоа да не се 
ограничат членовите на комисиите само на проучува-
њето на одредбите од ова напатствие. Најпрво треба 
добро да се проучат уредбите и правилниците. Теме-

лите што се дадени во ова напатствие само се извод« 
од одредбите од Уредбата и од други прописи и тие 
не се достаточни да би можела само врз основа на 
нив да се врши самата работа околу преведеното. 

Истовремено секретаријатот на установата одно-
сно персоналната служба треба да ги изврши по наг-
лог од комисијата сите други подготвителни дејства* 
Т. е. да го подготви сиот потребен материјал (спи-
соци за преводење, персонални листови и др.). 

Кога ќе ги проучи новите прописи и кога ќе се 
извршат сите подготвителни дејства, комисиите ќ§ 
пристанал* кон работата на состава ње предлози за 
лреводење по долу цитираните прописи и по одред-
бите од ова напатствие. 

II. ПРОПИСИ ВРЗ ОСНОВА НА КОИ КЕ СЕ ВРШИ 
ПРЕВОДЕЊЕТО 

4. 
Со новите прописи за платите и звањата на др-

жавните службеници е извршено двоење на службе-
ниците, според • природата на службата и други кри-
териуми, на неколку основни групации, за кои важат 
посебни уредби и правилници. 

Една групација се службениците на државните ор-
гани, втора службениците во просветно-научните уста-
нови и трета службениците во здравствената служба 
и ветеринарната служба. 

Посебна група се службениците на техничко-струч 
вите служби. 

Преводењето ќе се врши по 'следните прописи: 
А. Службениците запослени кај државните органи 

Тоа се службениците што се запослени ка^ орга-
ните на државната власт и на државната управа (во 
президиумите на народните собранија и во народните 
собранија, во министерствата и советите, во народните 
одбори), во судовите, јавните обвинителства и во др-
жавната арбитража, како и во установите на техничко-
стручните служби (геодетска управа и др.). 

Службениците на државните органи се делат на: 
а) управни и стручни службеници; 
б) извршни службеници; 
в) канцелариски службеници. 

Одредбите за преводењето на управните службе-
ници се наоѓаат во Основната уредба на звањата и 
платите на службениците на државните органи. 

Посебни прописи се донесени за судиите, за јавните 
обвинители д за арбитрите на државната арбитража 
— Уредбата за платите на судиите На народните су-
дови, Уредба за платите на јавните обвинители и 
Уредба за платите на арбитрите на државната арби-
тража, по кои што ќе се врши преводењето. 

За преводењето на извршните службеници важат 
следните прописи: 

1) Правилникот за звањата и платите на службе-
ниците на инспекцијата на трудот, 

2) Правилникот за звањата и платите на службе-
ниците на трговската инспекција, 

3) Правилникот за ^извршните службеници во ре-
сорот на внатрешните работи, 

4) П р а в и л н и к о т - з в а њ а т а и платите на службе-
ниците од финансиската служба што работат на рабо-
тите на приходите, царините и на сметковството. 

5) Правилникот за звањата и платите на извршни-
те службеници во ресорот на поморството. 

6) Правилникот за звањата и платите на бродар-
ските службеници, на капетаниите на пристаништата 
и на инспекцијата на внатрешната пловидба. 

Во состав на органите на државната управа се 
наоѓаат и техничко-стручните служби, за кои се до-
несени исто така посебни прописи. Одредбите за пре-
водењеш на службениците од техничко - стручните 
служби се содржани во следните правилници: 

1) во Правилникот за звањата и платите на слу-
жбениците на геодетската служба, 

- 2) во Правилникот за звањата и платите на слу-
жбениците на статистичката служба, 
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3) во Правилникот за звањата и платите на слу-
жбениците на хидро-метеоролошката служба, 

4.) во Правилникот за звањата и платите иа елу#> 
имениците на струката за контрола на мерки и дра-
гоцени метали. 

Б. Службениците во просветно-иаучните установи 
Службениците во тросветно-научините установи се 

©реводат по одредбите од Уредбата за платите на 
службениците во просветно-научната служба. ' 

Службениците на просветната струка што работат 
кај државине органи на управни работи се превода^ 
wo прописите што важат за управните службеници. 
На звањата од просветната струка се преведат само 
оние просветни работници во државната управа што 
немаат управно-политички функции, -туку работат ис-
клучиво на стручни-просвеши работи (просветни ин-
спектори, потоа оние што работат на стручни работи 
околу изработка наставни програми и ел.), 

В. Службениците во здравствената служба 
Службениците од здравствената струка што рабо-

тат во здравствените установи и служби се преведат 
ио одредбите од Уредбата за звањата и платите на 
службениците во здравствената служба. 

Г. Службениците во ветеринарната служба 
Службениците во ветеринарната установа се пре-

ведат по Уредбата за платите во ветеринарната слу-
жба, а оние што работат кај државните органи, по 
прописите од Основната уредба за звањата и платите 
па службениците на државните органи. 

Д. Службениците во административните и помошните 
служби кај сите државни органи 

Тоа се канцелариските службеници кај сите орга-
ни на државната власт и на државната управа, кај 
просветните и здравствените установи, кај стручно-
Техничките служби, кај судовите и јавните обвинител-
ства, државната арбитража и др. Сите тие се преведат 
џо одредбите од Правилникот за звањата и платите 
&а канцелариските службеници. 

Службениците на сметководствената служба се 
орев одат по Правилникот за звањата и платите на 
службениците од финансиска служба. 

III. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РАНГОТ НА ДОСЕГАШНИТЕ 
ЗВАЊА 

5. 
Во Основната уредба е« споменати само звања 

упоред кои ќе се врши преведем.ето ft според кои ќе 
#е определува рангот и на сите други звања. 

За да се изврши преводењето правилно според 
рангот предвиден во уредбата, тука се цитираат it 
другите досегашни звања што им одговараат на зва-
њата споменати во уредбата. 

1. — Со чл. 53 од Основната уредба 
Во звањата под а) спаѓаат следните звања: Ј) 

помлад ком е рци јал ист, 2) помлад земјоделски техни-
чар, 3) помлад градежен техничар, 4) помлад книго* 
водител, 5) помлад кредитен комерцијалне^ 6) по* 
млад индустриски техничар, 7) помлад геолошки тех-
ничар, 8) помлад планер, 9) помлад шумарски теХ» 
ничар. 

Во звањата под б) спаѓаат следните »вања: 1)! 
комерцијално; 2) шитов одат ел, 3) кредитен комерца 
Јалист, 4) индустриски техничар, 5) градежен техии-
icap, 6) геолошки техничар, 7) планер, 8) земјоделски 
Техничар, 9) шумарски техничар. 

Во звањата под в) спаѓаат следните звања: 
виши комерцијална, 2) виш« шиговодител, 3) виши 
кредите« комерцијалност, 4) виши индустриски техни-
чар, б) виши градежен техничар, 6) ваши геолошки 
техничар, 7) .даши еемјоделски техничар, 8) виши шу* 
нереш техничар« 

Во звањата под а) односно под б) и в) на чл. 53 
спаѓаат и следните звања': 

1) помлад геометар, геометар и виши геометар; 
2) помлад даночник, даночник и виши даночник; 
3) помлад цариник, цариник и виши цариник; 
4) помлад техничар за електроврски, техничар за 

електроврски и виши техничар за електроврски; 
5) помлад статистичар, статистичар и виши стати-

стичар. 
Меѓутоа, службениците што се затечени во овие 

звања се преведат во звањата предвидени во посеб-
ните правилници, доколку работат во службите за кои 
се донесени тие правилници. Доколку не 'работат во 
тие служби, тогаш и тие се преведат по одредбите 
на чл. 53 до 56 од Основната уредба (на пр. геоме-

> трите што работат во геодетската служба се преведат 
по Правилникот- за звањата и платите на службени-
ците на геодетската служба, а по одредбите од Основ-
ната- уредба се преведат само ако работат вон гео-
детската служба). 

2. — Со чл. 57 од Основната уредба 
Во звањата под а) спаѓаат следните звања: 1) 

помлад економист, 2) помлад актуар, 3) помлад фи-
нансиски референт, 4) помлад индустриски инженер, 
5) помлад градежен инженер, 6) помлад геолог, 7) по-
млад нланер-економист, 8) помлад агроном, 9) помлад 
шумарски инженер, 10) помлад правен референт, 11) 
помлад управен референт. 

Во звањата под б) спаѓаат следните звања: 1) 
економист, 2) актуар, 3) финансиски референт, 4) ин-
дустриски инженер, 5) градежен инженер, 6) геолог, 
7) планер-економист, 8) агроном, 9) шумарски инже-
нер, 10), правен референт, 11) управен референт, 12) 
лучки капетан I и II класа (во ресорот на помор-
ското) . 

Во звањата под в) спаѓаат следните звања: 1) 
виши економист, 2) виши актуар, 3) виши фининси-
ски референт, 4) виши градежен инженер, 5) виши 
индустриски инженер, 6) виши геолог, 7) виши ила-
нер-економист, 8) виши агроном, 9) виши шумарски 
инженер, 10) виши' правен референт, 11) виши упра-
вен референт, 12) виши лучки капетан (во ресорот на 
©омер ств ото), 13) шеф на отсек за ПАЗ, инструктор 
еа ПАЗ II и 1 класа, началник на одделение за ПАЗ 
it началник на управа за ПАЗ. 

Забелешката што е дадена во претходната точка, 
во поглед на преводењето на помлади геометри, гео-
метри и др., важи аналогно и за иреводењето на слу-
жбениците затечени во звањата: 

1) помлад геодетски инженер, геодетски инженер 
it виши геодетски инженер; 

2) помлад статистик-економист, статистик-екаоно-
мист и виши статистик-економист; 

3) помлад инженер за електроврски, инженер за 
електроврски и виши инженер за електроврски (по-
себен пропис за овие службеници е Уредбата за зва-
њата и платите на службениците на птт служба). 

3. Звањето помлад персонален референт, помошен 
контролор и помошен инспектор и досегашното звање 
ftpwcxatB им одговараат на звањата од чл. 53 на Уред-
бата под а), што значи дека службениците затечени во 
Тие »вања се преведат по одредбите од чл. 53—56 на 
Основната уредба. 

Звањата персонален референт и виши персонален 
референт, контролор и виши контролор, инспектор и 
{ и ш инспектор, им одговараат на звањата по чл. 57 
ПОД б) односно под в), т. е. на звањата економист и 
винт економист, што значи дека службениците зате-
чени во тие звања се преведат по одредбите од чл. 
КГ на Основната уредба. 

Помошните контролори, контролори и виши контро-
лори, (помошни инспектори, инспектори и виши инспек-
тори ќе се преведат како што е горе кажана само до-
колку не работам на инспекциски работи. Доколку ра-
ботат на работите на инспекцијата на трудот или на 
Трговска инспекција, ќе се преведат по правилниците 
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еа шиљата и платите ић службениците на инспекци-
јата на трудот односно службениците на трговската 
инспекција. 

4. Лекари и професори ако работат во здравстве-
ни односно просветни установи се преводот по уред-
бите на службениците на тие струки, а доколку рабо-
тат на работи на управни службеници се преведат по 
•основната Уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи. При преведеното, на овие 
Службеници им се дава звањето референт или виши 
референт, имајќи ги во предвид годините на службата 
И работите што ги вршат. Ако се наоѓа дека би тре-
аело тие службеници да се преведат во звањето виши 
референт или советник, предлогот за тоа треба да се 
испрати до комисијата на владата. 

5. Ако при преведеното ке се наиде на случаи 
дека службеникот се затекнал во некое звање кое не 
е тука споменато, ке се преведе аналогно на претход-

ните одредби, раководејќи се при тоа со стручната 
јрпрема и работите што ги врши службеникот фак-

тично. 

IV. ПРИЗНАВАЊЕ ГОДИНИ НА СЛУЖБАТА ЗА 
' . НАПРЕДУВАЊЕ 

6. 
1. По ст. 1 на чл. 48 од Основната уредба за зва-

њата и платите на службениците на државните органи, 
(во годините на службата за напредување се смета 
ifceTo време што го провел службеникот фактично во 
државна служба, во служба на задружните и опште-
ствените организации или како наместеник кај при* 
ратиште работодавци, на работи за кои се бара чСтруч-
*иа опрема од ист ранг, како и за звањето во кое се 
(наоѓа службеникот. 

Аналогно на горното, во годините на службата 
ј̂ лреба да се празна и: 

а) времето што го провеле службениците како 
ваши државјани во работен однос во странство; 

б) (времето што го провеле иселениците — по-
вратници во работен однос во странство, без обзир 
1да ли биле тогаш наши државјани; 

\ в) времето проведено во својство на свештеник 
државен службеник во вршење настава во школа; 

г) времето проведено на доброволни работи 
Xмладински пруги и ел.); 

д) времето проведено во војска пред војната* 
како и во Југословенската народна армија по војната, 
to кога ќе се одбие кадро вск-иот срок. 

Ако не се располага со податоци за тоа колку 
траел кадровскиот срок фактично, треба да се смета 
дека траел една година. 

На оние службеници што останале по ослободу-
вањето и натаму во Југословенската народна армија 
за да го дослужат кадровски от срок, треба да им се 
одбие само она време колку биле фактично на до-
служување на кадров скиот срок. 

2. Со обзир на тоа што во годините на службата 
се смета времето што го „провел фактично" во слу-
жбата службеникот, во годините на службата не може 
да се призна времето што го провел службеникот 
како волонтер или во својство на хонорарен службе-
*шк, ако не работни полно работно време, односно 
еко работел само повремено. Исто така, не може да 
се призна ни времето проведено на редовно школу-
вање, ниту во оние случаи кога .службениците оста-
нале во работен однос и примале плата редовно за 
време на школувањето (во воени, сообраќајни или 
педагошки школи во својство на ученици во стопан-
ството и ел.). Спрема тоа, може да се призна само 
времето што го провел службеникот на стручно усо-
вршување (курсеви и ел.) под услов 'да бил за тоа 
Време во работе« однос. 

~ Времето проведено во служба пред 16 години ста-
|к>ст »сто така не се смета во годините на служба. 

5. По ст. 1 на чл. 48, во години на служба се пр»-

Кава времето проведено „на работи за кои се бара 
ручка опрема од ист ранг како и еа звањето во кое 

се наоѓа службеникот'*. Од ова произлегува дека на 
службеникот му се признава времето проведено на 
работи .за кои се бара стручна спрема од ист ранг, 
без обзир да ли бил во иста или во разни струки. 
На пр.: на еден економист ке му се призна сето вре-
ме што го провел во служба по завршениот факултет, 
дури и во случај ако имал разни звања '(економист, 
правен или управен референт, финансиски референт 
итн.). Тоа значи дека за признавање времето .прове-
дено во служба влиае во прв ред фактор која спрема 
е потребна за работите што ги вршел службеникот, 
а не дали работил во иста струка. 

Другото време што го провел евентуално службе-
никот на работи за кои се бара стручна спрема од 
нижи ранг, персоналната комисија може да го при-
знае делимично или во целост само дотолку, доколку 
се тие работи од иста или слична природа со рабо-
тите што ги врши сега. На пр.: за еден инженер 'може 
да дојде во обзир да му се признае некое време што 
го провел како техничар, но не би можело да му се 
призна времето проведено на канцелариски или други 
работи што не се од техничка природа. При одлучу-
вањето кое време и колку од тоа време ке се признае 
за напредување комисијата ке води сметка за тоа кол-
ку се тие работи од слична природа со оние што гш 
врши службеникот сега и колку му користила таа 
пракса на службеникот. 

Во случаи на признавање на времето по .претход-
ниот став, треба во решението за преводење тоа од-
делно да се образложи во еден став, во кое што меѓу 
другото ке се цитира и на кои работи службеникот 
работел и колку му е признато од тоа време. Ова 
треба да се внесе во решението за преводење на крај 
на оној оддел што се однесува до годините на слу-
жбата. 

4. По ст. 3 точ. 1 на чл. 48 од Основната уредбаг, 
во години на службата се смета и времето што го 
провел службеникот на постојани должности и со по-
стојана плата во претставничките тела и нивните ор-
гани, како и во определените општествени организации 
во ФНРЈ. 

Оваа одредба се однесува до времето што го про-
веле службениците како: 

а) членови на народните собранија што рабо-
теле постојано на определени должности и за таа ра-
бота примале редовна месечна плата (претседател, се-
кретар на собрание, членови на президиум и на по-
стојани скупштински одбори ити.); 

б) членови на владата и претседатели на коми-
тети (комисии) на владата; 

в) членови на народните одбори, ако работеле 
постојано во народните одбори и за таа работа при-
мале редовна месечна плата; 

г) на постојани должности и со постојана плата 
во општествените организации, и тоа во: Комунистич-
ката партија на Југославија, во Народниот фронт, во 
синдикалните организации, во Антифашистичкиот фронт 
на жените, Народната младина, Сојузот на борците, 
Сојузот на воените инвалиди од војната, Југословен-
скиот Црвен крст, Народната техника, фискултурни 
организации и задружни сојузи на сите видови за-
други. 

5. Времето проведено во Народноослободителната 
војска, односно во Југословенската народна, армија, 
до завршокот на војната, се засметува во години на 
служба без обзир дали им е тоа време засметано на 
службениците во кадровски срок. 

6. Под професионална револуционерна работа во 
револуционерното движење пред 6 април 1941 година 
треба да се разбере работата на активисти што ја по-
светувале сета своја лична активност за револуцио-
нерна работа и кои не можеле поради тоа да вршат 
други работи. 

7. Во поглед на признавањето на- времето прове-
дено на активна и револуционерна работа во Народ-
ноослободителната борба и во поглед на признава-
њето на времето проведено во вршење приватни про-
фесии^ иреба да се постапи цо н§иат$т$ието »а при-
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менување на одредбите од ст. 6 и 8 на чл. "48 од 
Основната уредба за звањата и платите на службе-
ниците па државните органи што го пропиша Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ. 

8. По членот 48 последниот став, во години на слу-
жба нема да се признае времето што го проселе не-
бери службеници во служба на одделни воени и ци-
вилни установи ако со својата работа во тие установи 
и нанеле штети на борбата за ослободување. 

Спрема оваа одредба, покрај работењето во не-
пријателски воени формации, не би се признало ни 
работењето во полиција и во слични установи. При 
одлучувањето за тоа, комисијата треба индивидуално 
да цени дали службеникот лично со својата работа во 
такви установи и нанел штети на борбата за ослобо-
дување водејќи сметка и за тоа дали е службеникот 
осудуван по ослободувањето поради таква работа. 
V. ИСПИТУВАЊЕ ИСПРАВНОСТА НА ДОКУМЕНТИТЕ 
, ЗА ШКОЛСКА СПРЕМА И ЗА ГОДИНИТЕ НА 

СЛУЖБАТА 
V 7, 

Бидејки д о к у м е н т е за годините на службата се 
веќе порано прибрани, комисијата за преводење има 
за задача- да утврди не само кое време ке се признае 
за напредување, во смисла на одредбите од чл. 48 на 
Основната уредба и на одредбите од ова -напате пие, 
туку и да ја испита внимателно исправноста на доку-
ментите со кои се докажува тоа. Испитувањето треба 
да се изврши затоа ипо "службениците поднеселе че-
сто паш како документи изјави од сведоци потврдени 
од суд, иако постојат документи за службата кај уста-
новата или претпријатието каде што биле порано за-
послени, зошто и имало случаи на злоупотреба, како 
во поглед на докажувањето на годините на службата, 
така и во поглед на докажувањето на школките ква-
лификации. 

Испитувањето на исправноста на документите, 
по правилно, треба да го врши правниот референт и 
еа тоа да дава потребни податоци на комисијата. 

За тоа при испитувањето исправноста на докумен-
тите во натамошната работа треба да се води сметка 
нарочно за следното: 

1. Како доказ за школските квалификации на слу-
жбеникот може да служи во -прв ред школска сведоџба. 
Во врска со тоа се обрнува внимание дека имало слу-
чаи некои службеници да поднесувале како доказ за 
^колските квалификации или изјава од сведоци или 
потврда издадена од народниот одбор и ел., па дури 
и во случаи кога ја завршиле школата по војната, т. 
е. 1946 н 1947 година. Но, такви докази не треба да 
се примаат, туку треба службеникот да се упати да 
прибави докази за ^колските квалификации од шко-
лата. Друг доказ може да се прими само ако се утвр-
^ѓГдезса^се уништени во текот на војната сите школ-
ски докукѕнти. > 

Према тоа, докажување школски квалификации 
врз основа на изјави од сведоци може да се прима 
само ако утврди комисијата дека не може да се при-
бави школска сведоџба, ниту некој друг доказ што 
би се заснувал на школски извештаи и ел. 

2. Исто така, треба да се изврши пооверка и на 
документите за годините на служба. Податоците треба 
да се утврдат по хронолошки ред од персоналниот 
лист — рубриката „Движење во службата" — и од 
документите што се веќе прибрани и приклучени кон 

^персоналниот лист. Доколку за некои временски пе-
риоди се поднесени од страна на службеници како 

докази заверени изјави од сведоци, комисијата треба 
да испита дали можат податоците за ioa да се при* 
бават кај оние организациони единици каде што бил 
службеникот запослен или од други установи во кои 
се чуваат архиви (архива на бившата Главна контрола, 
картотека на социјалното осигурувале и ел.) и ако 
можат, да го упатат службеникот да прибави потврда 
односно документи од тие установи. 

Ако нема службеникот такви документи, други 
докази може да се примаат само ако утврди комиси-
јата дека «« документите уништени. Ако поднел слуг 

жб.еннкот за доказ изјави од сведоци или од лица, 
при коп бил во служба, комисијата .треба да изврши 
потребна проверка во поглед на вистинитоста на по-
датоците што се цитираат во изјавата, по потреба да 
ги сослуша лицата што ги дале тие изјави, без обзир 
да ли се потврдени од суд или од некоја друга уста-
нова. Врз основа на тоа комисијата ќе одлучи да ли 
можат тие изјави да се земат како доказ на годините 
на службата. 

3. За времето проведено на револуционерна ра-
бота пред војната, во Народноослободителната војска 
или на активна и организирана работа во Народно- -
ослободителната борба, како и за времето проведено 
во . пленство, интернација и ел., треба исто така да 
постојат докази од соодветните органи.. 

Во поглед на учеството во Народноослободител-
ната борба за службениците што имаат „Споменица 
1941" доволно е установата при која е службеникот 
запослен да потврди дека службеникот ја има т-»а 
„Споменица". 

За докажување учеството во Народноослободи-
телната војска, односно во Југословенската народна 
армија, треба да постои, по правило, заверен препис" 
од уверението за демобилизација или потврда од уста-
новата издадена врз основа на податоците во носната 
книшка, ако се навоѓаат такви податоци во воената 

.книшка. 
За времето проведено во револуционерна работа 

пред војната, како и на активна и организирана ра«*' 
бота во, Народноослободителната борба потврдата тре*? 
ба да е издадена од соодветната општествена односну 
политичка организација. 

За службениците што биле во плекство, интерна-
ција и ел. треба, по правило, да постојат потврда што; 
се издадени од Црвениот крст ПРИ лепатрпјацијата^ 

4. Доколку не можат да се прибават такви доказа 
може да се зема,, по. исклучок и лична изјава од слуЈ 
жбеникот потпишана пред комисија, при ипо ке му/ 
обрне комисијата внимание на службеникот на по-
следиците ако дава невистината изјава. 

Изјавата треба да содржи следно: 
Ако бил службеникот учесник во оружаните фор-

мации на Народноослободителното движење, изјавава 
треба да содржи податоци: 

а — кога стапил службеникот во Народноосло*. 
бодителната војска, односно во Југословенската на« 
родна армија или во други оружани формации на НаЈ 
родноослободител.ното движење; 

б — во кои команди, штабови, единици и уста-
нови на оружените формации служел до 15 мај 194$ 
година и колку време; 

в — време на прекинот на учеството во На« 
родноослободителната борба, ако имало прекин; 

г — датум кога е демобилисан; 
д — чинот што го имал во Југословенската на-

родна армија. 
Во изјавата службеникот треба да спомне 'двајца 

сведоци што биле со него во Југословенската народна 
армија, кои можат да ги потврдат наводите во изја-
вата. 

Ако службеникот учествувал во активна и оргатш-
зирану^раТОт^ во Пародноослободит£лната бб^ба, Те 
iff i t^A" оружените Јреба" д̂ "" со-

• - '"ГЈ|"7|)—во кои места учествувал во работата, од 
кога до Kora/' co кого^Уаббтил и волкоја организација; 

со какви докази" распблаѓа. 
Аналогно ќе се постапи и во поглед ка поднесу-

вање изјави за времето проведено на професионална 
револуционерна работа пред војната, или во затвори 
и логори поради таква работа пред војната, како и за 
времето проведено во пленство, интернација, конфи-
н аци ја и ел. 

Комисијата може кога ке најде за погребно са-
мата да спроведе постапка со цел да се проверат 
наводите во изјавата на службеникот, било со приба-
вување податоци од државни органи или од општестве-
ни организации, било со сослушување на сведоците 
што ги именувал службеникот или на други липа. 
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VI. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОВИ ЗВАЊА И ПЛАТНИ 
-РАЗРЕДИ 

8. 
1. Кога се определуваат нови звања и платни ра-

зреди треба во прв ред да се има пред вид општата 
одредба на чл. 52 од Основната уредба, по која слу-
жбениците, што се затечени во~ државна служба се 
преведат во соодветни нови звања и платни разреди, 
според досегашните звања, ако се тие правилно да-
дени по досегашните прописи и ако службеникот ги 
врши фактично работите од своето звање. 

Но, определувањето на новите звања и платни 
разреди не зависи само од тоа, туку и од другите 
услови што се предвидени со уредбата — стручна 
спрема, години служба, да ли службеникот положил 
стручен испит за звањето што го има, и др.. — што 
сето треба претходно да се испита и утврди да би 
можело преводењето да се изврши правилно. 

Опрема, тоа, при испитувањето и утврдувањето на 
фактите врз основа на кои ќе се определи соодвет-
ното ново звање и платниот разред нужно е да се 
*ргне по овој ред. 

Најпрво треба да се утврди во кое звање се за-
текол службеникот на денот на влегувањето во сила 
на Основната уредба, и дали тоа звање е дадено во 
согласност со досегашните прописи. Тоа значи дека 
комисијата треба за секој службеник да утврди дали 
му е правилно дадено звањето во кое се затекол и да 
го констатира тоа во самото решение за преведеното. 
При тоа комисијата треба нарочно да обрне внимание 
на оние случаи каде што било добивањето на звањето 
сврзано за определени услови во поглед на стручната 
спрема и др. (на пр. ако на службеникот што нема 
/технички факултет му е дадено звањето инженер, 
односно ако на службеник што нема факултет му е 
дадено звањето инжењер, односно ако на службеник 
што нема факултет му е дадено звањето виши рефе-
рент и ел., што е противно на досегашните прописи). 
Исто така, комисијата треба да, обрне внимание и на 
оние случаи каде што е очевидно дека е звањето 
дадено неправилно, без обзир што не било давањето 
На звањето сврзано за некои формални услови. 

Ако се утврди дека е дадено звањето неправилно, 
службеникот треба да се преведе според звањето што 
одговара на неговата стручна спрема и на работите 
што ги врши фактично (чл. 70 ст. 1 од Основната 
уредба). 

2. Кога ке се утврди дека е звањето правилно да-
дено,треба да се види — во 'одредбите од ова на-
патствие под насловот „III определување рангот на 
звањето" — во која група спаѓа звањето во кое е 
затечен службеникот, за да би можело да се определи! 
соодветно ново звање. Истовремено, треба да се уста-
нови кога го добил службеникот звањето во кое е 
затечен, што влиае за оние службеници за кои е про-
пишано да добиваат еден платен разред погоре, ако 
провеле во своето звање повеќе од три години (види 
го, на пр. ставот 5 на чл. 54 и 58 од Основната 
уредба). 

3. Потоа треба да • се утврди школоката спрема на 
службеникот, па годините на службата што се при-
знаваат кај преведеното и другите услови од кок ќе 
зависи во кое звање и во кој платен разред ке биде 
службеникот преведен. (На пр.: да ли службеникот 
положил стручен испит, кои работи врши и др.). Ако 
-е ослободен службеникот од испит, се смета како 
да го положил испитот. 

При определувањето нови звања и платни разреди 
можат да се користат следните табели. 

9. 
Преведеше по одредбите на чл. 53 до 56 од Основната 

уредба 
Службениците затечени во звањата: 

а) помлад комерцијална; 
б) комерцијална*, и 

в) виши комерцијална, и во други соодветни 
звање, се преводат по следните табели I и I?, на на-
чинот и со отстапувањата споменати кај овие табели* 

ТАБЕЛА I 

Досегашни и нови звања 

Години 

помлад 
ко ме р ни-

јази ст 
комерца 

јалнег 
виши 

комердн-
јалист 

служба пристав 

ѕ - а 
as- § 

пристав 
В « се 
£ П £ Св ГО м . чад к 63 А С 

референт 

И е Ѕ ѕ 3 

до 3 j XVI * 6.400* XV 6.800 XI 9.400 
преку 3—6 JCV \ 6.800*; XIV • 7.200 XI 9.400 
преку 6—9 XIV 7.200^ XIII 7.300 XI 9.400 
преку 9—12 XIII 7.800 XII 8.600 XI 9.400 
преку 12—15 XIII 7,800. ХИ 8.600 X 10.500 
преку 15 ХИ 8.600 ХИ 8.600 IX 11.500 

По. оваа табела се преведат: 
а) службениците затечени во напред спомена-

тите звања што имаат потполна средна школа; и , 
б) службениците затечени во истите звања'што 

учествувале активно во организирана работа во На-
родноослободителната борба почнувајќи од 1941 од-
носно 1942 или 1943 година, без обзир на школските 
квалификации. 

Службениците што се затечени во звањата под б) 
и в) и во тие звања провеле повеќе од три години, 
се преводаг во еден платен разред погоре, но не јЈО 
виши од ХИ односно од IX платен разред. / 

ТАБЕЛА II 

Досегашни и нови звања 

Години 

помлад 
кћерци« 

јалист 
КФмерци-
- јалист 

виши 
к ©мерди 1 

алист 

служба пристав пристав референт 

пл
ат

ен
 

ра
зр

ед
 

пл
ат

а 

пл
ат

ен
 

ра
зр

ед
 

пл
ат

а 

пл
ат

ен
 

ра
вр

ед
 

пл
ат

а 
до 6ч 
преку 6—9 
преку 9—12 
преку 12—15 
преку 15 18 
бреку 18 

XVI 6.400 J XV 
ХУ. * 6 . 8 0 0 * XIV 

3ffv - Ш О , XIII 
-XIII 7.800 ХИ 

ХИ';. 8.600 ХИ 
XII 8,600 ХИ 

6.800 
7.200. 
7.800 
8.600. 
8.600 
8.600 

XI 9.400 
XI 9.400 
XI 9.400 
XI 9.400. 
X 10.500 

IX 11.500 

По оваа табела (II) се преведат службеници за-
течени во звањата помлад коме рци јал ист, комерци-
ј а л н а и виши комерцијална, како и во други соод^ . 
ветни звања, што имаат непотполна средна школа, 
најмалку 10 години служба, положен стручен испит и 
кои ги вршат успешно работите на своето звање 
(чл. 55 од Основната уредба). 

(За разлика од претходната табела, на службе-
ниците што се преведат по оваа табела им се смета 
за* почетниот платен разред, и тоа: на службениците 
под а) и б ) — 6 години, а на службениците под в) — 
15 години служба)Г 

Одредбата од последниот став на чл. 54 од Основ-
ната уредба важи и за службениците што се преводат 
по оваа табела, што значи дека службениците под б) 
и в) што провеле во своето звање повеќе од 3 го-
дини, се преведат во еден платен разред погоре, ио 
не во виши од ХИ односно од IX платен разред. 

Службениците што не ги исполнуваат условите од 
чл. 55, т. е. 

— што имаат непотполна средна школа, а ве по-
ложиле стручен испит; или 
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— што имаат помала школска опрема од непот-
полна средна школа; или 

— што имаат непотполна средна школа и положен 
стручен нолит, а помалку од 10 години служба; 
можат со решение од комисијата на владата, по со-
гласен предлог од комисијата за преведеше и од ста-
решината надлежен за назначување, да се преведат 
исто така по табела И; ако ги вршат успешно рабо- | 
пите на своето звање.! — Ј 

Ако најде комисиЈЅта дека не може да се стори 
предлог за преводење по претходниот став, затоа што 
службеникот не ги врши успешно работите на своето 
звање или што не ги врши воопшто работите на сво-
ето звање или што не ги врши воопшто работите на 
управен службеник, ке го преведе во друго соодветно 
звање според работите што ги врши фактично (звање 
на канцелариските службеници и др.) според одред-
бата од ст. 2 на чл. 56 од Основната уредба. 

10. 
Шреводење по одредбите на чл. 57 до 61 од Основната 

уредба 
Службениците затечени во звањата: 

а) помлад економист, 
б) економист, и 
в) виши економист, и во други соодветни зва-

ња, се преводат по следните табели III и IV, на на-
чинот и сџ отстапувањата споменати кај овие табели. 

ТАБЕЛА III 

Досегашни и нови звања 

Години 
служба 

AQ 3 
Преку 3—6 
преку 6—9 
цтреку 9—12 
преку 12—15 
преку 15—18 
Преку 18 

XIV. 7.200 
XIII. 7.800 
XII. 8.600 
XI. 9.400 
XI. 9.400 
X. 10.500 
X. 10.500 

XIII 7.800 IX 11.500 
ХИ 8.600 IX 11.500 
XI 9.400 IX 11.500 
X 10.500 IX 11.500 
X 10.500 VIII 12.500 
X 10.500 VII 13.500 
X 10.500 VI 15.000 

По оваа табела се преводат: 
а) службениците затечени во звањата напред 

споменати што имаат факултетска спрема; и 
б) службениците затечени во истите звања што 

учествувале активно во организирана работа во На-
родноослободителната борба, ако стапиле во НОБ во 
периодот од 1941 до крајот на 1943 година, без обзир 
на школските квалификации. 

Службениците што се затечени во звањата под б) 
и в) (економист и виши економист) и во тие звања 
провеле повеќе од 3 години, се преведат во еден 
платен разред погоре, но не во виши од X, односно 
од VI платен разред. 

ТАБЕЛА IV 

Досегашни и нови звања 

Години 
служба 

помлад 
економист економист виши 

економкет 

референт 

Џ- i g a в 

референт 
в * ФО «Ј н а £ 
и i 

виши референт 
ѕ® Ѕ н а £ 
а § 

№ 6 
ќреку 6—9 
it реку 9—12 . 
преку 12—15 

ђреку 1.5—18 
{реку 18—21 
пр§ку 21 * ^ 

XIV 7.200 ХШ 7.800 IX 11.500 
XIII 7.800 ХИ 8.600 IX 11.500 
XII 8.600 XI 9.400 IX 11.500 
XI 9.400 X 10.500 IX 11.500 
X 10.500 X 10.500 VIII 12.500 
X 10.500 X 10.500 VII 13.500 
X 10.600 X 10.500 ;VI 15.000 

По оваа табела (IV) се превода* службениците 
затечени во звањата под а), 6) и в) што имаат: 

потполна средна школа, најмалку десет години 
служба и положен стручен испит, под услов да ун 
вршат успешно работите на своето звање (чл. 59 од 
Основната уредба). 

(За разлика од претходната табела, на службе-
ниците што се преведат по оваа табела им се смета 
за почетниот платен разред, и тоа: на службениците 
под а) и б) — 6 години, а на службениците под в) 
15 години служба (чл. 59 од Основната уредба). 

Одредбата од последниот став на чл. 58 од Основ-
ната уредба важи и за службениците што се превода! 
по табелата IV, што значи дека службениците под 6) 
и в) (економист и виши економист), кои провеле в<ј 
своето звање повеќе од 3 години, се преведат вб 
еден платен разред погоре, но не во виши од Х< 
односно од VI платен разред. 

Службениците споменати во забелешката под та« 
белата IV, што не положиле стручен испит и службе« 
ниците што имаат потполна средна школа а помалку 
од 10 години служба, или помала школска спрема о| 
потполна средна школа, можат исто така да се пре« 
ведат по табелата IV ако ги вршат успешно рабо-
тите на своето звање. Решетке за преведете ве 
вакви случаи донесува комисијата на владата п< 
согласен предлог од комисијата за преводење и ОЈ 
старешината надлежен за назначување. 

Ако комисијата .за преводење ќе најде дека за 
некои службеници не може да се стори предлог f r 
преводење По претходниот став, било за тоа што mji 
ги вршат успешно работите на своето звање, или штст 
не ги вршат воопшто работите на управните службе^ 
ници, ќе ги преведе, и тоа: 

а) службениците што имаат потполна средна 
школа, а помалку од 10 години служба — но табе*! 
лата I, што значи дека помлад економист се изеднаЈ 
чува со помлад комерцијалне^ економист со кОмер« 
цијалист и виши економист со виши комерцијалне?,? 
— чл. 61 точ. 1 од Основната уредба; 

б) службениците што имаат непотполна средна* 
школа, најмалку 10 години служба и положен стручен! 
испит, се преведат по табелата II, чл. 61 точ. 2 ода 
Основната уредба; 

в) службениците што имаат непотполна средна! 
школа а помалку од 10 години служба, или што имаа1! 
помала школска спрема од непотполна средна школа' 
и оние што имаат непотполна средна школа и 10 го-1 
дини служба, но не положиле стручен испит, се пре-! 
водат во други соодветни звања на канцелариски' 
на други службеници, според работите што ги врша*ѓ' 
фактично, чл. 61 точ. 3 од Основната уредба. 

Преводење по одредбите на чл. 62 и 63 од Основната 
уредба 

Службениците што се затечени во звањето со* 
ветник се преводат во звањето советник, и тоа: 

— до 18 години во V платен разред; 
— преку 18 до 21 во IV платен разред; 
— преку 21 во ГИ платен разред. 
Преводењето во звањето виши советник1, во 

или I платен разред, го врши комисијата на владар 

Преведеше на канцелариските службеници 
'Во звањата на канцелариските службеници Ш 

преведат: 
а) службениците затечени во звањата на НО* 

мошната гранка од административната струка; 
б) службениците затечени во звањата од друга 

струки што вршат постојано работи на канцелариски 
службеници (помошни статистички манипулант^ ста-
тистички манипулант и виши статистички манипулант« 
кои не работат во статистички установи; планери што 
немаат стручна спрема на матгчната струка туку вршат 
работи на канцелариски сл^ж^енини и CJI.); 

в) други службеници што вршат канцелариски! 
работи, иако имаат звања за кои се бара средна ил^ 
виша стручна спрема, ако не ги исполнуваат условите 

ио млад 
економист економист ВИШИ 

економист 
референт референт виши референт 
и ве е ѕѕ. 1 
и а и 

з® г 
I 1 

Ѕ | Е 
! з 
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да бидат преведени во звањата на управните или на 
извршните службеници, односно ако не се стори 
Предлог до комисијата иа владата да донесе таа ре-
шение за преводењето. 

Одредбите за преведеното во звањата на канцела-
риските службеници содржани се во правилникот за 
•вањата и платите на канцелаоиските службеници. 

1 УП. ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЈА ЗА П Р Е В О Д Н Е 

11. 
' Предлозите за преводење се оставаат во вит на 
список, спрема образецот број 1. -

Сите рубрики на образецот број 1 под заглгв; его 
„досегашно звање и принадлежносгн", осем рубри-
ката „Години служба признати по чл. 48 од Основ-
ната уредба", ги пополнува секретаријатот или персо-
налната служба на установата, врз основа на подато-
ците од персоналните листови на службениците. 

Сите други рубрики под заглавието „Ново звање 
вј плата", и рубриката спомената во претходниот став 
— „Години служба признати по чл. 48 од Основната 

1 (уредба" — ги пополнува комисијата за преводење. 
Списокот спрема образецот број 1 се состава во 

два примерка. 
12. 

При пополнувањето на рубриката под заглавие™ 
»Досегашно звање и принадлежности" треба да се 
Придржува кон следното: 

. 1) Во рубриката „Звање" треба да се внесува 
само звањето што постоело фактично по досегашните 
Прописи за струките и во кое е затечен службеникот. 

'Доколку службеникот нема звање, треба да се стави 
„без звање". 

2) Во рубриката „Школска спрема и испити" 
дреба да се внесува завршната школска спрема. На 
ђр.: ако има службеникот технички факултет, тогаш 
ве треба да се внесува дека има и средна техничка 
школа или гимназија. Ако има две школски спреми 

. од ист ранг — на пр. технички и правен факултет — 
Треба да се спомене и едната и другата. Ако слу-
жбеник со непотполна или потполна средна школа 
»ма некој курс или еден, два и повеќе класа гимна-
зија, или некоја друга школа, треба да се назначи и 
тоа, на пр.: „Седум класа гимназија" или „гимназија 
со .положена матура и две години на Правен факул-
тет" и ти. Во поглед на испитите треба да се цитира: 
„Положил испит" односно „Не положил испит". 

3) Во рубриката „положај" се внесува не само 
положајот за кој му е определен иоложајен дода-
ток на службеникот, туку и положајот што не повле-
чува таков додаток, но сепак да се ограничи само на 
раководните положаи на внатрешните организациони 
единици (шеф на отсек, шеф на сметководство и ел.). 

4) Рубриката „Години служба" ја пополнува ко-
мисијата. Во оваа рубрика се внесуваат оние години на 
службата што се признати за напредување. 

5) Во рубриката „Основна плата" треба да се 
внесува вкупниот износ на основната плата заедно 
со паричната надокнада за прехранбени бонови и со 
паричната вредност на индустриските бонови. Вред-
носта на прехранбените бонови е веќе пресметана 
во паричната надокнада и таа им -се исплатува на 
службениците зедно со основната плата. Значи на тој 
износ треба да се додаде и вредноста на индустри-
ски бонови, т. е. износ од 2.160 динари, и така доби-
е н и о т вкупен износ да се внесе во споменатата ру-
брика. 

6) Во рубриката „Положаен додаток", треба да се 
внесува износот што го прима службеникот како но-
ложаен додаток, без обзир да ли се наога на поло-
жај или не; 

7) Во рубриката „Постојан личен додаток" се вне-
сува не само оној личен додаток што е предвиден во 

Правилникот за одделните лични додатоци изрично 
како додаток кој се дава „во постојан месечен износ", 
туку и додатокот што е даден по друг основ, ако му 

се исплатува постојано на службеникот, т. е. секој 
месец врз основа на едно, решение. 

8) Под „Вкупни иринадлежности" се подразбира 
вкупниот износ што се добива со собирањето на из-
носите од претходните три рубрики. 

13. 
При пополнувањето на рубриките под заглавило 

„Ново звање и плата", треба да се придржува кон 
одредбите за преведеното, содржани во уредбите и 
правилниците и кон одредбите од ова напатствие под 
VI. .(„Определување нови звања и платни разреди"). 

1) Новото звање и платниот разред треба да се 
определи на секој службеник осем на хонорарннте. 

Сире,ма тоа, и за службениците без звање треба 
во смисла на одредбата на чл. 67 од Основната уред-
ба да се стори предлог до комисијата на Владата за 
определување ново звање. 

Звање нема да им се определува само на службе-
ниците што се наоѓаат на положаите што ќе ги распо-
реди Советот за законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата на ФНРЈ во платни разреди по 
чл. 41 од Основната уредба. 

2) Рубриката „Разлика за исплата" се пополнава 
според одредбите на чл. 77 ст. 5 од Основната уредба 
ако се одлучи да му се исплатува на службеникот 
таа разлика. 

3) Во рубриката „Вкупен износ" се внесува само 
платата од определен платен разред или платата и 
разликата по ст. 5 чл. 77, ако ќе биде определено да 
се исплатува таа разлика. 

4) Рубриката „за исплата по одбивање 50% од 
наголемувањето на платата" да се пополнува само за 
оние службеници на кој што им е новата плата пого-
лема од старата. За другите оваа рубрика ќе остане 
непополнета. 

5) Рубриката „Забелешка" се пополнува во слу-
чај кога. се сторува предлог до комисијата на владата 
да донесе таа решение за преводењето со назначу-
вање: „Предлог до комисијата на владата." 

14. 
Во одделен список треба да се внесат имињата на 

службениците за чисто преводење е надлежна коми-
сијата на владата. 

Списокот исто така се состава спрема образецот 
број 1. 

Со списокот треба да се даде образложение на 
предлогот за секој службеник поединечно, кој ќе со-
држи: 

1) кога t o добил службеникот звањето во кое е 
затечен и кои евентуално други1 звања имал пред тоа, 
сметајќи од 1947 година; 

2) на кои должности и во кои организациони еди-
ници се наоѓал од тогаш и кон работи врши сега (да 
се користат во прв ред податоците од персоналниот 
лист); 

3) колку години служба има што се признаваат 
за напредување, расчленето на тој начин што^ќе се 
наведе на кои работи работел и колку време и кое 
друго време му се признава по чл. 48 од Основната 
уредба; 

4) разлози што ја раководеле комисијата да еторе 
предлог до комисијата на владата. 

15. 
Списоци ге составени на начинот како што е изло-

жено под точ. 15, и потпишани од претседателот на 
комисијата за преводење и од надлежниот старешина', 
треба да се испратат веднаш а најдоцна до 15 април 
1952 година; до комисијата на владата. 

За другите службеници старешината е должен со-
гласно со комисијата да донесе веднаш решение за 
прев одењето по образецот бр. 2. 

Комисијата на владата нема да донесува решенија 
за иреводење по образецот бр. 2. Таа врз основа на 
предлозите содржани во списоците што л* се испра-
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тени ќе решава само за тоа во кои звања и во кои 
платни разреди се преодат одделни службеници, и 
каква збирна одлука потшишана од претседателот на 
комисијата ќе се испрати до установата од која што 
е испратен предлогот. Врз основа на оваа одлука ќе 
се донесе решение по образецот бр. 2, со тоа што во 
заглавјето место зборовите: „во согласност со комиси-
јата за преведено" треба да се стави „по одлука од 
комисијата на владата 

Таквото решение го потпишува старешината на 
установата и претседателот на персоналната комисија. 

VIII. РЕВИЗИЈА НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ПРЕВОДЕЊБ 
16. 

Ревизијата на решенијата за преводењето, спрема 
4л. 74 од Основната уредба, треба да ја извршат ко-
мисиите на влагите до 1 октомври 1952 година. 

За да може таа ревизија да се изврши во опре-
делениот срок, сите надлештва и установи треба вед-
наш по завршеното преводење да ги испратат до ко-
мисијата на владата (до Секретаријатот на Владата на 
ФНРЈ за персонална служба, односно до републич-
ките. секретаријата за персонална служба) списоците 
за преводењето заедно со по еден примерок од реше-
нието за преводење за секој службеник. 

Решенијата што се донесуваат врз основа на од-
лука од комисијата на владата не треба да се праќаат 
на ревезија. 

На списоците што се испраќаат до комисијата н^ 
владата поради ревизија треба да се напише со црвен 
молив „За ревизија". 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
17. 

По објавувањето на ова напатствие во „Службе-
ниот лист на ФНРЈ" треба одма да се отпочне со пре-
оденото на службениците на новите звања и плати. 

Ако не може за одделни службеници веднаш да 
се донесе решение за преведеното, било затоа што 
не е уште донесен правилник за тие службници или 
што за одделни службеници комисијата решила да 
прибере посебни докази за годините На службата и 
ел., не треба поради тоа да се одложува донесува-
њето на решенијата за оние службеници за кои мо-
жат да се донесат решенија. 

По правило, најпрво треба да се подготват и 
испратат до комисијата на владата предлози за оние 

.службеници за кои треба да донесе решенија за пре-
веденото комисијата на владата. 

18. 
Принадлежностите што им се исплатени на слу-

жбениците за месец април по досегашните прописи 
се сметаат како аконтација со обзир дека платите по 
новите прописи течат од 1 април 1952 година. 

По прев од ењ етоТГ^се"'1Гзв1рши пресметка на ра-
зликата помеѓу новите и досегашните плати. 

На службениците што ќе имаат по новите прописи 
{Поголема плата од досегашните вкупни принадлежно-
сти ќе им се исплатува 50% од разликата помеѓу но-
вите и досегашните принадлежности, а од оние што 
прјрел^за^месец^ април поголем износ од платат^ 
што им припаѓа "по новите "пропис^ Ј е им е е_ заир е 
таа разлша^од шталата вр еден идц,. повеќе о/Ѕошг 
почнувани ол новиот населен месен. 

Бр. ЗОО 
29 март 1952 година 

Белград^ 

Секретар на Владата ш ФНРЈ 
за персонална служба, 
Вељко Беќовиќ, е. р. 

НАЗИВ НА УСТАНОВАТА 

БРОЈ ДАТУМ И МЕСТО 

Образец бр. 9 

Врз основа на чл. — (да се цитира соодветниов 
член од уредбата) во согласност со .комисијата еа 
преведено, донесувам следно 

Р Е Ш Е Н И Е 
1) Марковски Марко 

е * п р е в о д и 
во звањето 

(звање и организациона единица) 

во платниот разред 
со плата од 

(2) Покрај платата ке му се исплатува и разли-
ката помеѓу досегашната и новата основна плата во 
износ од дин.) 
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(3) За исплата по одбивањето 50% од наголему-
вање™ по чл. 77 сг. 3 од Основната уредба, дин. ) 

4) Во години служба за напредување му е при-
знато до 1 април 1952 година време од (години, ме-
сеци, дни). 

5) Платата по ова решение тече од 1 април 1952 
година. 

6) Против ова решение службеникот има право на 
жалба до комисијата на Владата во срок 
©д 15 дена од денот на приемот на решението. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

Комисијата за преведеше на службениците при— 
формирана врз основа на чл. 71 од Основ-

ната уредба за звањата и платите на службениците 
на државните органи установи од службеничките до-
кументи на Марковски Марко (звање, положај и ор-
ганизациона единица); роден во година— 

1) дека звањето го добил (датум) 
и дека (не) го добил согласно со досега-

шните прописи, и дека има (нема) стручен испит за 
*>ва звање; 

2) дека има основна плата заедно со надокнадата 
•а прехранбените бонови и со паричната вредност на 

Ѓиндустриските бонови вкупно ; постојан 

личен додаток во износ од ; положаен дода-
ток во износ од ; вкупно динари; 3) дека од школска (стручна) спрема има 

(назив на 

киселата и кога ја завршил); 
4) дека провел: 

\ ^ Г 
што се докажува 

(да се наведат документите) 

б) 

в) 
што се докажува 

ити. 

bpcM-eio наведено под точ. а) му е признато по 
одредбата од ставот на членот 48 од Основ-
ната уредба во целост. 

Времето под точ. б) му е признато по одребата 
е д ставот на членот 48 од Основната уредба 
двојно. 

Од времето под точ. кое изнесува вкупно — 
му се признава по ставот 2 на членот 48 

од Основната уредба • 
Опрема тоа вкупното време што е* признава ia 

напредување изнесува • . 
(годин^месеци, дни) ' * 

(потпис на старешината); 

(потпис од претседателот 
0» комисијата аа преводење) 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) Точката 2 во диспозитив от на решението се вне-

сува само ако доаѓа во обзир исплата »а разликата 
помеѓу досегашната и новата основна плата, а точ-
ката 3, ако е платата поголема од досегашните 
принадлежности. ^ 

2) Ако се констатира во решението дека на службе-
никот не му е дадено звањето во согласност со 
досегашните прописи, (точ. 1 од „образложението"), 
треба да се образложи накратко, а потоа да се на-
веде звањето што требало да му се даде и според 
кое треба да се преведе. 

3) Податоците под точ. 4 од образложението треба да 
се пополнуваат на тој начин што ке се изнесе во 
кое звање односно со која стручна спрема слу-
жбеникот бил во служба и колку време. Ако бил 
службеникот во служба со нижа стручна спрема 
од онаа која се бара за звањето во кое е затечен, 
треба да се наведат и работите -на кои работел и 
одделно да се образложи кое време од тоа му е 
признато и колку по ставот 2 на членот 48 од 
Основната уредба. (Види го претпоследниот став 
од „Образложението"). 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 7 од 15 март 1952 година објавува: 

Указ за свикување Народното собрание на НР Ма-
кедонија во III редовно заседание; 

Уредба за забрана на снимање и скицирање на 
поедини објекти; 

Попис на постојаните судски преводачи на подрач-
јето на НР Македонија. 
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