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Работниците, 
имаат прави на 

467. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот Президи-
умот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласу© 
Законот- за соши ал« о осигурувале на работниците, 
намештетаиците и службениците, кој што го донеле 
Сојузното век је и Векјето на народите на Народната 
скупштина ФНРЈ, а кој гласи: 

3 
ЗА с д ш ^ н ^ ^ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ, НАМЕШТЕНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

ДЕЛ ПРВ 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Глава I 
Основни начела на државното социално 

осигуруење 
Член 1 

намештеницшге и службенициве^ 
гсгжлггпо саШпгг.о -^ушујуегиг 

случај болест, трудноћа и порогјај, неСрр|1;&о ра-
ботата, изнемоглост, старост и смрт. 

Член 2 
1) Во државното социално осигуруење обвезно се 

осигурени сите лица во наемен работен однос, упо-
слени на подрачјето на Федеративната Народа Репу-
блика Југославија во државни надлештва, во др-
жавни кооперативни и приватни претпријатија, уста-
нови, организација и стопанства, или во служба иа 
приватни лина. 

2) Обвезата на осигуруење почнуе со денот на 
стапуењето на работа а престануе со денот на изле-
гувањето од работа. 

3) Во државно социелно осигуруење никој не 
може да биде повекје пати осигурен, нити за ист 
осигурен случај не може да се дават повекје пати 
Давања. 

4) Државјаните на Федеративна^ Народна Ре-
публика Југославија привремено на работа во ино. 
странство за светка на нашите државни органи, 
установи и претпријатија обвезно се осигурени по 
прописите на овој закон, доколку не се зо еднаков 
обем осигурени по законот на онаа држава на. чие 
подрачје се на работа. 

5) Со странски државјани на работа на подрач-
Зето на Федергтивиата Народна Република Југосла-
вија цб се постапуе како и со нејзините државјани. 
Владата ФНРЈ може да донесе посебни прописи за 
осигуруењето на припадниците на оние држави ко« 
Во поглед на социалното осигуруење со државјани-
те ФНРЈ не посташуат како со своите државјани. 

Член 3 
1) Државата го спрозедуе социалното осигуру-

в а на работниците, намештениците и службениците 
од целото свое подрачје преку Државниот завод за 

социалното осигуруење и неговите органи органи-
зирани на териториална и професионална основа: по 
начелото социалното осшуруење што повекје да се 
приближи на самите осигуреници. Во остваруењЅ 
на ова начело службата на социалното осигуруење 
дека тоа е возможно има да се организира при са-
мите претпријатија. 

2) Државниот завод за социално осигуруење е 
државна установа од општодржавно значење под 
непосредно раководство и надзор на Министерот ва 
трудот ФНРЈ 

3) Сите државни органи должни се да сорабо-
туат на спроведеното на државното социално оси-
гуруење. 

4) На Министерот на трудот ФНРЈ му помага 
во раководењето на државното социално осигурув-
але Советот на социалното осигуруење ФНРЈ, во 
кој влегуат претставниците на Сојузната планска 
комисија, на Министерството на финансиите ФНРЈ, 
на сојузните стопански министерства, на Комитетот 
на народното здравје при Владата ФНРЈ, на Един-
ствените синдикати на работниците и намештени-
пите на Југославија и на министерствата на трудот 

научните републики. 
""^зтл ФН°Ј пропишуе со уредба поблиски 

одредби за устројпвото и делокругот на Државни-
от завод за социално осигуруење, кому може да ку 
повери II вршење работи кои што не се непосредно 
условен«!! со спроведуењето на државното социално 
осигуруњ«! 

Член 4 
1) За покритие на обвезите на дожавното со-

пиално осигурање се присобира посебен допринос. 
Височината на доприносот за поедини гранки на со* 
циалното осигуруење и сразмерот на доприносите 
на работниците и државните и приватните претпри-
јатија и установи односно на приватните работода-
вачи ја пропсгауе Владата 'ФНРЈ со уредба по пред-
лог на Министерот финансиите ФНРЈ и Мини-
стерот на трудот ФНРЈ. 

2) Приходите и расходите на државното социал-
но осигуруење се утврдуат со годишен бутдет, кој 
што влегуе во состав на општодржавниот буџет. 

3) Државата им ги гарантира на осигурениците 
сите давања од социалното осигуруење по овој 
закон. 

Член 5 
1) Во државното социално осигуруење се одре-

дуат правата на осигуреникот спрема траењето и те-
жината на свршената работа по начелото: за повекје 
работа и за потешка' работа повекје права од соци-
алното осигуруење. 

2) Во склад со начелото од поетходниот став се 
одмеруе количината на давањата од социалното 
ссигуруење спрема траењето на осигуруењето и 
спрема траењето на упослуењето проведено на нај-
тешки, тешки и на други работи, а височината на 
паричните давања се одмеруе уште и спрема про-
сечната заработуачка на осигуреникот во одредено 
ј еменско раздобје пред почетокот правата ла да-
вања (основ за парични давања). 
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3) Основ за паричните давања од ооигуруењата 
за случај на болест, трудноћа и порогјај е средната 
дневна заработуачка, а основ за паричните давања 
од осигурувањата за случај иа несрекја во работата и 
од пензиското осигуруење § средната месечна зара-
ботуачка на осигуреникот. Кај установуењето на 
основот за паричните дизања се зема во оглед саго 
последното време на осигурувањето непосредно пред 
оној месец во кој што правото на паричните давања 
доспеале и тоа: 

а) кој основот за паричните давања од осигу. 
руењата за случај на болест, време од најмалку ме« 
сец дена а најповеќе 6 месеци; 

б) кај основот за ренти од осигурената за слу-
чај на несрекја зо работата, време од година дена; 

в) кај основот за пензии од осигуруењата за слу-
чај на изнемоглост, старост и смрт, вреуе од 5 го-
дини. 

Поблиски одредби за сметање основот за по-
едини парични давања ке пропише со уредба Влада-
та ФНРЈ. 

4) Министерот на трудот ФНРЈ ке пропише со 
наредба кои работи односно кои з??тимавања спа-
ѓ а а т во категории на најтешки и тешки работи и 
занимавања« 

Член 6 
1) Оценуење неспособноста на осигуреникот за 

работа и одрелуење начинот за лекуење во случај 
на болест, трудноћа и п о р о ђ а ј го вонга лекарот на 
Државниот завод за социалното осигуруење или од 
страна на Заводот одредениот лекар. 

2) Неспособноста за работа односно с ш л у е њ е 
способноста за работа иа увесрекјениот осигуреник, 
изнемогло^ те сортата на изнемоглост иа осигуре-
никот, ги установуат лекарско-работничките струч-
ни комисии 

3) Споровите кои што ке настанат во врска со 
оцепуењето неспособноста на осигуреникот за ра, 
бота како и во врска со одредениот начин ка леку-
ење во случај на болест, трудискја или порргјај г* 4 
решуат л^карско-работничките стручни комисии нѓ * 
прв степен. 

4) Споровите кои што насгаиуат во врска со 
установуењето на неспособноста односно с^алуење-
то на способноста з? работа на унесрекјениот оси-
гуреник како ч во врска со "становуењето изнемогло-
ста и сортите на изнемоглоста на осигуреникот ги 
решуат лекар еко-работничките стручни комисии од 
повисок степен. 

5) Составот на лекарско.работничките стручни 
комисии и поблиски одредби за нивната работа про-
пишу е со наредба Министерот иа трудот ФНРЈ. 

Член 7 
1) Работодавачот е должен да му го пријави иа 

надлежниот орган на Државниот »аеод за социално 
оакгуруење стапуењето -на осигуреникот во работа, 
излегуењето на осигуреникот од работа, како и сите 
Промени кои што влијаат на правата на осигуреникот 
од социалното осигуруење, 

2) Работодавачот е должен точно да води про-
пишани исплатни листи и други евидентни За осигу-
рениците ет -нивната заработуачка и да ги чува нај-
малку три го диви. 

' 3) Доспеалите доприноси за социјалното осигуру-
ење работодавачот е должен да му ги плат*? на над-
лежниот орган на Државниот завод за соииалното 
бшгуруење. 

4) Владата ФНРЈ ке пропише со уредба во кој 
срок доспеалите доприноси мораат да се уплатат, 
како и ви«-- »•"ната н? к"мутите кп,ч што работода-
вачот е должен да ги плати во случај ж задоцнела 
уплата на доспеаните доприноси. 

л Член 8 
Драгавшо? завод за соди алт встуруење и #е-

Гсвите органи овластени се непосредно да ги кон-
тролираат работодавачите во изер шу е њего на низ-

•шете должности и оЅвези по прописите За социал« 
ното о е игуруење. 

Член 9 
За сите допринос« и други обвеза кои што По 

овој зтооН е должен да ги плати работодавачот 
гара<нтираат солидарно: 

а) к а ј претпријатија кои што припагја^гг на ак-
ционерско друштво или кооперација, членовите на 
управниот одбор; 

б^ кај претпријатија кои припаѓаат на друштва 
со ограничена гар андај а, по сл ово гја та односно чле-
новите на работниот одбор; 

в) кај градежни работи нарачуачот на градината 
односно лицето за чија сметка градната се и зв е ду е 
и тоа за долгови на превземачот на градњата ко« 
што се одн е су ат на порачаната градња'; 

г) кај преминуењето работата од еден работо-
давач ва друг нов работодавач, и тоа за долгови на 
пораниот работодавач кои што се однесуат на прев-
земаната работа; 

д) главниот превземам кој што го превзел изер« 
шуењето -на работата, и тоа за долгови ш оние пре-
вземани на кои што им го предал извршуењето н* 
поедини делов« на превземенава работа; 

гј) брачниот другар за долгови ко;И што наста-
нале за време на траењето на заедничкото кукјан-
ство. 

Члан 10 
1) Исплатните листи, платните налози, одлуките 

за пл рж јање на должните доприноси и изводите од 
текукјите сметки на работодавачите, снабдеени со 
извршна клаузула на надлежниот орган од Држав-
ниот завод за социал«ото осигурував, се јавни 
извршни документи. 

2) Државниот завод за соѕиданото саит;труење 
може своите побаруења но основот на ^приносите 
за соц иа лио осигуруење, затезните камати и накнади 
кои- што по прописите на овој закон се наллатуат 
по административен пат принудно се наплатуат преку 
сопствените извршни органи. М#гг/?стерот на 'Ѓрѓудот 
ФНРЈ ке пропише постапка за таа присилна наплата«. 
За наплатите од недвижностите шдлеж-ш се окоЛК-
ските -народни судови, 

3) Во случај на извршна постапка, стечајна по-
стапка и постапка на присилна спогодба немаат по-ба-
руењата на Државниот завод за социјално осигуру-
в а в да се уврстат во истиот ре^ со државниот данок. 

4) Народните судови должни се да МУ ГИ достава* 
на надлежниот орган на Државниот завод за соци-
ално осигуруење одлуките за запирање шлакањата* 
За започнуењето На стечајната постапка и постапката 
за присилната спогодба, доколку се однесувал* на сто-
панска претпријатија. 

Член И 
1) Побаруењатд на Д р ж е н и о т завод за социал-

ното ошпуруење по основот на должните доприноси 
за социалио осип/руење з метару ат за три голине, 
с м е т а н и од кракот но годината на доспеалоста на 
должните доприноси. Другите п о б а р у в а на Држав-
ниот Зтвод за соши адното осиг-уоуење основани на 
прописите од оној закон, з»а стару ат во срок од то« 
години, сметајќи? од денот »на д о с т а в а њ е т о на пла«* 
темниот налог. 

2 7 Во СЛУЧАИ кога работодавачот воопшто ле г# 
прибавил потребните подани или пријател неверни: 
подаци за лицата кои што биле ка( него на работа,-
поб^о^ењето на должните доприноси за социјалното 
осигуруење застарев во срок од пет години, сметај-? 
кј-и од крајот на годината на доследноста на поба* 
руењата. 

З) Застаре лоста се прекину е со секој службен 
чин превземен со цел на исплатата на побаруваат* 
ако должникот за превземениот чин бил прописна* 
известе«. 

Член 12 
1) Ништавна е секоја правна работа со шт(1 

овластеникот во целост или делимични* се одречев 
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од правата Јади што му прилегаат по прописите на 
овој зак еш. 

2) Правните побаруваа кои што по прописите 
на овој з&кон им припаѓаат на овластениците не 
можат да се заложуат, запленат, пребиат (компези-
р»ат), нитег «а ДРУГ да се пренесат, освен на судски 
признати иобзруења по основ на издршка. 

Член 13 
1) Сите поднесци, решења и документи, кои што 

се олнесуат на правните односи од областа на соци-
алното осигуруење се ослободени од сите видови 
на такси. 

2) Државниот завод за социално осигуруење и 
неговите органи ослободени се за своите згради, за-
води и земјишта, доколку служат на целите на со-
циалното осигуруење од сите видови на државните 
даноци, прирези и други јавни дажбини и такси. 
Исто така се ослободени од сите даноци, прирези 
и такси сите давања од осигуруењето по прописите 
на овој закон. 

Глава II 
Одредби за накнади и казни 

Член 14 
1) Ако болеста или несреќната во работата или 

изнемоглоста на осигуреникот ги проузрокуеле ра-
ботодавачот или одговорниот раководител со своето 
кривимо дело и*и со пропуст на извршуење со за-
кон пропишани односно од надлежните власти па. 
редени мерки за заштита" на здравјето и животот 
иа работникот, должни се да ги накнадат на Држав-
ниот завод за социално осигуруење сите трошкови 
на давања д а д е ш на осигурениците во врска со од-
носниот осигурен случај. 

2) Ако на осигуреникот заради болест, несрекја 
во работата или изнемогло ст, односно на членовите 
на неговата фамилија во случај на смртта на осигу-
реникот, му припагја право на накнада од трети 
лица, неговото оштетио барање прејдуе до износот 
на давањата што им се дадени од осигуруењата од 
Државниот завод за социално осигуруење 

3) ГТобаруењаѕз кои што по прописите на овој 
член му припаѓаат на Државниот завод за социално 
осигуруење од работодавачот, односио од одговор-
ниот . раководител или од трети лица, се остваруат 
со редовен судски пат. Овие гаобаруења застаруат 
за 3- годши, сметај«ји од крајот на годината во која 
е завршено лекуењето на осигуреникот или наста-
пила смртта на осигуреникот, а во случај на кри-
вична поставка против одговорните лица, за 3 го-
дини по правосилноста на кривичната пресуда. 

Член 15 
1) Осигуреникот кој што на противправен начин 

за себе издејствуе давања од осигуруењата должен 
е на Државниот завод за социално осигуруење да 
му ја накнади со тоа причинетата штета. 

2) Ако осигуреник или неосигурено лице на Др-
жавниот завод за социално осигуруење направиле 
штета по основот на осигуруење со припомошт на 
работодавачот или заради неговиот груб ^нехат, е 
должен работодавачот сам да ја надокнади'направе, 
ната штета. 

3) Височината на оштѕтното побаруење спрема 
ставот 1) и 2) ја утврдуе органот на Државниот за-
вод за социална осигурена. Оштетеното побаруење 
се наплату е но административен пат, и тоа од оси-
гуреникот со забрана на неговата плата а од рабо, 
тодавачот преку платен налог. 

Член 16 
Работодавачот односно к а ј државните надлештва 

и установи и КЗЈ државните и ^оперативните прет-
пријатија одговорниот раководител ко ј што намерно« 
или заради груб нехат не ги плати доспеаните до-
приноси за осигуруење, ке се казни со парична казна 
во износ на неплатените доприноси, но на јповеќе 
до динари 5.0ОО односно во повторен случај најло-
векје до динари 10.000, * во нарочно тешки с л у ч а и « 

се казни но прописите на Законот за сузбивање не-
допуштена трговија, недопуштена шпекулација и 
стопанска саботажа. 

Член 17 
1) Со парична казна во височина од 200 до 5000 

динари ке се казни работодавачот, односно ка ј др-
жавните надлештва и установи и ка ј државните и 
кооперативни! е претпријатија одговорниот раково-
дител: 

а) кој што воопште не го пријави или не го 
пријави во пропишан срок стапуењето на осигуре-
никот во работа или неговото излегуење од работа, 
или не ја п р г а в и промената која што настанала во 
работниот однос, или ја пријави во поголем или по-
мал износ заработуачката на осигуреникот; 

6} кој што не води пропишани исплатни листи 
и други евиденции за осигурениците и нивната зара-: 
ботуачка или не ги чува цо пропишаниот срок; 

в) кој што му потпоможуе на осигуреникот во 
оштетуењето на Државниот завод за социално оси-
гурена. 

2) Со парична казна од 200 до 2.000 динари ке 
се казни осигуреник кој што на противправен »ачин 
за себе издејствуе давања од осигуруењето. 

3) Височината на паричните казни за поедини 
прекршуења ке ги пропише Владата ФНРЈ сот 
уредба. 

4) За имотната штета која проистечуе од пре« 
кривењето, направено од страна на пословогјата од* 
носно раководителот солидарно е одговорен во се-
кој случај работодавачот. 

Член 18 
1) За прекршуење, направено со неподнесуење 

во пропишан срок пријава за стапуењето на осигу-
реникот во работа ке се казни одговорното лице по-
кра ј казната од претходниот член уште и Со казна 
на плакјање трошкови на давања дадени на осигуре-
никот во првите два месеци на болуењето, ако оси-
гурениот случај на болест, трудноћа , порогја | или 
несрекја но работата настапила пред поднесувавте 
на пријавата или најдоцна во срок од 8 дена после 

асуг^чето на пријавата. 
2) За прекргпуење направено со ноднесуење при-

јава со невистински подаци или со пропуст на под-
несувале пријава за промените во работниот однос, 
ке се казни одговорното дице покрај казната од 
претходниот член уште и со казна на плакјање на 
проузрокуената штета, односно со казна на плаќа-
ње разликата мегју паричните давања дадени на 
осигуреникот спрема невистинско пријавената зара-
ботуачка и паричните давања кои што спрема него-
вата заработуачка му припагјаат, ако осигурениот 
случај на болест, трудноћа , порогјај или несрекја 
во работата настапил пред плоднесуењето на исправ-
ната пријава или најмалку во срок од 8 дена после 
поднесуењето на исправната пријава. 

3) За прекршуење направено со пропуштање на 
навремена пријава за излегуењето на осигуреникот 
од работата ке се казни одговорното лице освен ка-
зната изречена по прописите на претходниот член 
уште и со казна на п л а ќ а њ е на проузрокуената ште-
та, како и со казна на п л а к а њ е доприносот од денот 
ета поднесуење пријавата за излегуењето на осигу-
реникот од работата, односно до денот на службе-
ното установуење за излегува ето на осигуреникот 
од работа. 

4) Височината на трошковне , давањата дадени 
на осигуреникот како и височината на штетата спре-
мна ставот 1) до 3) на овој член ке ја утврди надлеж-
ниот орган на Државниот завод за социалко осигу-
руење. Ова утврдуење е меродавно за изречување каз-

1) Утврдуење иа прекрштена и оштетната од-
говорност, како и изречуењето на парични казни по 
ово ј закон и нивното на плату ење г<у вршат спрема 
седиштето на работодавачот надлежните околиски 
односно градските извршни народни одбори. 
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2) Паричните казни одат во корист на Држав-
ниот з»звод за социално осигурање, кој што ке гк 
употреби за давање вонредни потпори на осигуре-
ниците. 

3) Против одлуката за изречената казна може 
во срок од 15 дена 1:0 доставата да се поднесе жалба 
непосредно на надлежниот повисок државен орган 
чија одлука е конечна и извршна. 

ВТОР ДЕЛ 
ДАВАЊА ОД СОПИАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ 

Глава III 
Давања од осигуруењето за случај на болест, 

трудноћа и порогјај 
А. Давања во случај н .̂ болест 

Член 20 
1) Во случај на болест осигуреникот има право: 
а) на бесплатна лекарска помошт, на бесплатни 

лекови, лековити бањане, лековити води, потребни 
завои и помошни справи за лекуење, како и иа бе-
сплатно поправање заби, и тоа за сето вре\;е дочека 
работи како и за време додека заради неспособно-
ста за работа прима панична накнада по точ. б), а 
ако болеста не е скопчена со неспособност за ра-
бота, трае правото на продолжуење на започнатото 
лекуење уште за година дена после излегуењето на 
осигуреникот од работа; 

б) на парична накнада за изгубената заработу-
ачка (болесничка хранарина) во височина 50% до 
100% од основот за парични давања, ако заради бо-
лест е неспособен за работа и ако таа неспособност 
трае подолго од 3 дена; ова право трае редовно го-
дина дена доколку неспособноста за работа порану 
не престане, а се продолжуе уште за половина го-
дина за осигуреници кои што во последните 2 го-
дини пред оболењуето биле на работа најмалку 6 
месеци на најтешки работи или најмалку година 
дена на тешки работи или најмалку година и пол 
дена на други работи; 

в) на бесплатно болничко, санаториско, бањско 
или климатско лекуење, наместо давањата од точ. 
а) и б) ако заради болеста е неспособен за работа 
и ако такво лекуење спрема лекарското чавогѓнње 
му е потребно и тоа почнуејкји од настапуењето на 
неспособноста ЗЈ работа па за сето време тра°ње 
правото нп хранарина; потоа на накнадд на дока-
жаниот стварен трошок на патуењ^ односно исппак-
ј?ње на болниот од местото на неговото редовно 
пребивање или седиште на работата до местото на 
лекуење и кглад; 

г) на парична потпора за издршка на фамили-
јата во височина од 50% до 100% од хранарината 
или на парична потпира за ситни дневни трошкови 
до височина на една петина на хранарината ако не 
ја издржуе фамилијата, и тоз за сето виеме додека 
се навогја на болни жо, оанслориско, бањско или 
климатско лекусње. 

2) Височината на хранарината се одмеруе спрема 
бројот на деновите С Т В А Р Н О п о в е д е н и во рзбота на 
најтешки, тешки и други работи во разчобје до 3 
години непосредно пред оболуењето како и спрема 
траењето на поединото болуењо, а височината на 
паричната потпооа за издршка на фамилијата се 
од^еруе спрема бројот на членовите на фамилијата 
кои што осигуреникот ги лздржуе. 

3) Осигуреник иуа право на хранарина и во 
случај кога по одредбата на власта е издвоен заради 
заразни болести, гп заради тоа ја изгуби воз\:ожно-
ста на заработуачка. 

Член 21 
На членовите на фамилијата на осигуреникот им 

се даваат во случај на нивна болест следни давања: 
а) бесплатна лекарска помошт, бесплатни леко-

ви, потребни завои и помошни справи За лекуење за 
време додека болеста трае, но на јповеќе за воеме 
од година дена за секое поедино оболував; 

б) бесплатно болничко лекуење во траење од 
најдолго 6 месеци за поедино оболуење. 

Член 22 
Во поглед на правата од осигуруење за случај 

на болест се сметаат членови на фамилијата на оси. 
луреникот, под услови да со оси гу редак от живеат зо 
заедничко кукјанство и тој стварно да ги издржуе: 

а) брачен другар на осигуреникот; 
б) брачни, вонбрачни и усвоени деца, посипци 

и паштерки, внуци, бракја и сестри на осигуреникот, 
сите до навршени 17 години старост односно до на-
вршени 23 години старост ако одат на школо, а зко 
се заради телесна и душевна маана неспособни за 
привредуење, додека таа неспособност трае; 

в) татко и мајка на осигуреникот. 
Член 23 

1) Во случаЈ на смрт на осигуреникот на брач-
ниот другар му П Р И П Е Т ја погребнина а ако овој го' 
нема на другите членови на фамилијата или на тре-
ти лица кои што се погрижиле за погребот на осчгу. 
реникот, а вп случај на смрт на брачниот другар, 
родителите или децата на осигуреникот му припагја 
погребнина на осигуреникот. Погребнина не при,-
пагја во случај ако овластеното лице има право на 
погребнина од работодавачот на умрениот осигуре-
ник во еднаков или поголем износ. 

2) Погребнината за умрениот осигуреник изне-
суе триесетострук основ за парични давања од оси-
гуруењето за случај на болест, а не може да изне-
суе помалку од дваесетострук износ на нормираната 
средна надница на неквалификован одраснат ра . 
ботник. 

3) Погребнината за умрен член на фамилијата 
изнесуе за брачниот другар, родителите и децата 
постари од 14 години петнаестострук, а за децата 
помлади од 14 години ос\:острук износ на осигуре-
никовиот основ парични давања од осигуруењзто 
за случај на болест. 

Член 24 
1) На хранарина нема право осигуреник: 
а) кој што болеста намерно ја проузрокуел; 
б") кој што работи за време на болеста иако е 

оценет како неспособен за работа; 
в) кој што со правосилна пресуда е осуден на 

казна на лишуење од слобода или осуден на казна 
на губиток на правата од социзлното осигуруење. 

2) Исплатата на хранарина се обуставуе навре-
ме додека ужнвателот на давањето е во притвор или 
истражен затвор. 

3) Хранарината на осигуреникот може да му се 
ускрати ако го одолговлечуе оздравуењето со тоа 
што немарно не се придржуе кон лекарските упати 
или со тоа, што без лекарско одобруење или про-
тивно на добиените упати ке го промени местото 
на пребивањето. 

Член 25 
1) На морнарите сместени на бродови на голе-

мата брегсвна и друга пловидба додека се на бро-
дот, како и на бр одвеете сместени на бродовите на 
речната пловидба додека како членови на посадата 
на бродот се навогјаат во иностране!РО. не им при-
паѓаа во случаЈ на болест право на хранарина, но 
сопственикот на бродот е должен да им да^е за 
време на траењето на пловидбата "а свој трошок 
потполна опскрба и потребно лекуење, Оваа дол-
жност на сопственикот на бродот се протегнуе и на 
време кога бродот се навогја во странско приста-
ниште 

2) Ако на морнарите односно бродарите наве-
дени во ставот 1) на овој член за време на болуење 
скопчано со неспособност за работа, не т и пр<и;пагја 
право на плата од 'работодавачот, имаат од осигу-
руењето грано на парична потпора за издршка на 
фамилијата по чл. 20 став 1) точ. г) на овој закон. 

3) Трошковите за повраќање на оболелите мор-
нари до дуката на припадноста <на бродот е должен 
да ли сноси сопственикот на бродот* 
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Член 26 
1) На осигурениците кои што во текот на едно 

болуење ги исцрпеле сите свои права од осигуруе-
Н>ето за слушај на болест им припаѓаат повторно 
сите права од осигуруењето по чл. 20 на овој закон 
ако после повторното стапуење на работа оболат 
од некоја друга болест, или ако после три месеци 
на повторно упослуење оболат од истата болест. 
Ако повторното осигуруење траело помалку од три 
месеци, има осигуреникот за истата болест право 
само на бесплатно лекуење по чл. 20 став 1) топ. а) 
односно на болничко лекуење по чл. 20 ст. 1) точ. в) 
на овој закон, и тоа за онолку време колку впцсле ис-
цршуењето на давањата бил повторно осигурен, но 
најмалку за месец дена. 

2) Ако осигуреникот потполно не ги исцрпил 
давањата кои што му припаѓаат за случај на бо-
лест, па во срок од месец дена по престанокот на 
давањата повторно оболи од иста болест, се смета 
БО поглед на траењето на давањата повторното бо-
луење како продолжуење на пораното болуење. 
Паричните давања од осигуреното имаат во таков 
случај да се дадат по основот, по кое тие давања 
биле одмерени во текот на пораното болуење. 

3) На осигурениците на кои заради долготрајно 
болуење престанало правото на бесплатно лекуење 
и парична потпора по чл. 20 на овој закон односно 
по ставот 1) на овој член а им е признато правото 
на инвалидска пензија, ке им се даде потребно по-
натамошно лекуење по прописите за здравствената 
помошт на уживателите на ренти и пензии (чл. 29 
на овој закон) а ако заради кусо траење на нивното 
вкупно осигурање немаат услови за признавање 
правата на инвалидска пензија, може за време на 
понатамошното траење на болеста скопчена со не-
способноста за работа да им се даде на терет на 
посебниот имот, наменет за давање вонредни пот-
пори на осигурениците, потребно бесплатно леку-
ење како и парична потпора до височина 30% од 
основот за паричните давања од осигуруењето за 
случај на болеста. 

Б. Давања во случај на трудноћа и порогјај 
Член 27 

1) Осигуреница, која што во последната г о д и н а 
пред порогјајот била осигурена најмалку 6 месеци 
или во последните 2 години најмалку 12 месеци, има 
во случај на трудноћа односно порогјај право: 

а) на бесплатна лекарска или бабичка' (примаљ-
ска) помошт или на 14-дневна болничка или ро да-
л и т на нега: 

б) на парична накнада за изгубената заработу-
ачка (породилна хранарина) за време од 6 недели 
пред порогјајот и 6 недели после поропајот; 

в) на парична помошт за спрема на детето; 
г) на парична помошт за храна на детето ѕја време 

одЗ месеци по престанокот на породилскат^а хранарина. 
2) Породилска хранарина изнесуе најмалку 75% 

а најповеќе 100% од основот за парични давана. 
Височината на породилската хранарина е зависна од 
бројот на депоите стварно проведени на работа во 
последните 5 години пред почетокот на правото на 
таа помошг 

3) Осигурени^ која го нема во ставот 1) наве-
деното време на осигурува«, но била осигурена не-
посредно пред порогјајот непрекидно барем 3 ме-
сеци, има право на бесплатна лепорека или бабичка 
(примал>ска) помошт или на 14-дневна болничка или 
род ил иш на нега. 

4) Наместо породилна хранарина може на оси-
гуренидата да и се даде потребна болничка или 
родилишна нега во еднакво траење. 

5) После исцрпуењето на породилската храна-
рина и припаѓаа на осигуреницата, ако и понатаму 
варали порогјајот е неспособна за работа, боле-
снимка хранарина по прописите на чл. 20 на овој 
закон. Уживаш ета на породил ек а хранарина и бо-

лесничка хранарина не може вкупно да трае подолго 
од година дена. О с и г у р е н а т а не може истовреме-
но да ја ужива породилна га хранарина и болеснич-
ката хранарина. 

Член 28 
1) Осигуреникот кога ке му се роди дете има 

право, ако во последната година пред рагјањето на 
детето бил осигурен најмалку 6 месеци или во по-
следните две години најмалку 12 месеци на следни 
давања: 

а) на бесплатна лекарска или бабичка (примаљ-
ска) помошт или на 14-дневна болесничка или роди-
лишна нега за жената; 

б) на парична помошт за спрема на детето; 
в) на парична помошт за храна на детето за 

време од два месеци после порогјајот. 
2) Давањата за случај на порођа ј ке се дадат 

на жената на осигуреникот и во случај кога порог-
јајот дојде после 10 месеци после смртта на оси-
гуреникот, ако осигуреникот за живота векје ш 
исполиу е условите за тоа право. 
В. Здравствена помошт на уживателите на ренти и 

пензии 
Член 29 

1) На уживателите на инвалидска или староска 
пензија како и на уживателите на ренти кај кои, 
заради последиците на претрпена несрекја во рабо-
тата, настапила изнемо1л:ст, ке им даде Државниот 
завод за социално осигуруење во случај на болест 
бесплатно лекуење по прописот на чл. 20 став 1) точ. 
а) на овој закон за сето време додека уживаат пен-
зија односно рента. Наместо тоа бесплатно лекуење 
може да се даде бесплатно болничко лекуење за 
време од најдолго три месеци во текот на една го, 
дина, сметајќи од денот на почетокот на болнич-
кото лекуење. 

2) Прописите од претходниот став важат и за 
уживателите на фамилијарни ренти односно фами-
лијарни пензии 

3) Министерот на трудот ФНРЈ ке пропише со 
наредба да ли и во која височина може на лицата 
наведени во ставот 1) ла им се одбива од нивната 
пензија односно рента допринос за здравствена по-
мошт. Тој може со наредба да ги позголеми односно 
прошири давањата наведени во ставот 1), 

Глава IV 
Давања од осигуруењето за случај 

на несреќа во работата 
Член 30 

1) На осигуреникот кој што претрпи телесна по-
вреда проузрокуена со несреќа во работата му при-
паѓа , без оглед на траењето на осигуруењето пред 
несреќниот случај, право: 

а) на бесплатна лекарска помошт, на бесплатни 
лекови, лековити бањања, потребни згвои и помошни 
справи за лекуење, се до потполното оздрављење од-
носно за сето време додека тие давења му се потребни; 

б) на хранарина, спрема чл. 20 на овој закон до 
свршетокот на лежењето, но најдолго за време 
од 3 месеци после претрпената несреќна; 

в) на рента за време додека постои потполна 'не-
способност за работа или додека способноста за ра-
бота е смалена за повекје од 20%, и тоа почнуедкји 
од првиот ден на четвртиот месец после претрпената 
иесрекја, односно од престанокот на п р а в а т на хра-
нарина, ако е лекуењето порано завршено; 

г) на болничко лекуење наместо хр алармната 
односно рентата за сето време дилек* такво лекуење 
му е потребно; 

д) на парична потпора за издршка на фамили-
јата за време траењето на етничкото лекуење на 
осигуреникот, и тоа до почетокот на правото на 
рента во височлна одредена во членот 20, ставот 1) 
точ. г) на овој закон, а од почетокот правото на 
рента во височина од најмалку 50% до најповеќе 
75% на неговиот основ за рента; 
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2) За несрекја во работа се смета несређен слу-
чај кој што на осигуреникот ке му се стори на ре-
довна работа, или на каква друга работа, која што 
осигуреникот је врши по налогот на работодавачот 
или одговорниот раководител, или на работа КОЈ а 
што ја врши без посебен налог но во интерес на ра-
ботата, како и онаа штета која што на осигуреникот 
ке му настане заради професионално оболуење во 
врска со неговата редовна работа. За несрећа во 
работата се смета и несрекјен случај кој што на 
осигуреникот ке му се стори на пат од станот до 
местото на работата и назад, како и несређен случај 
кој што на осигуреникот ке му се стори на пат прев, 
земен во дел на барање лекарска ломошт за која што 
има право од социалното осигуреше. 

3) За несрекја во работата се смета и несређен 
случај кој што на морнарот му се стори или на реч-
ниот бродар на домашен брод, ако не и лрипагја на 
посадата на дотичниот брод, како и несрекјен случај 
кој што на домашниот морнар или речниот бродар 
му се стори за време на патуење превземело во дел 
иа повраћање во татковината — односно во дел на 
повраћање дома. 

4) 1Министерот на трудот ФНРЈ пропишуе со 
наредба во согласност со Комитетот за народното 
здравје при Владата ФНРЈ за кои професионатни 
оболуења и во кои видови на работа и занимавања 
имаат да се дадат давања од осигуруењсто како за 
иесрекја во работа, 

5) Осигуреник кој што претрпи телесна повреда 
проузрокуена со несређен случаЈ кој што нема да 
се смета за несрекја во работата во смисла ставот 2) 
на овој член има право на давања од осигуруењето 
за случај на болест по прописите на чл. 20 на овој 
закон како и право на давања од пензиското осигу-
руење по прописите на Главата V на овој закон ако 
заради претрпената несрећа настапила изнемоглост 
и ако ги исполнуе другите услови за признавање пра-
вото на инвалидска пензија. 

Член 31 
1) Во случај на потполна неспособност за работа 

му припада на унесрекјениот осигуреник полна 
рента, која износу е 90% од неговиот основ за рента, 
а во случај на делимично смалена способност за ра-
бота му припагја сразмерен дел на таа рента, која 
одговара на шалуењето на неговата способност за 
работа. 

2) На унесрекјениот осигуреник, кој што заради 
несрекја во работата постанал не само потполно не-
способен за работа туку и така изнемогол да му е 
за животот потребна тугја. нега и подоил*, му при-
пада за време на траењето на таква потполна изне-
могло^ позголемена рента во височина на полна 
рента позголемена за една третина, 

3) На унесрекјениот осигуреник, ка; кој по исте-
кот на две години после завршеното лекуење од по-
следиците на несреќниот случај трајно смалуеље 
на способноста за работа премину е 20% но не пре-
мину е една третина на способноста за работа, ке 
му се исплати наместо на натамошната рента отпре-
мнина, која што не може да биде помала од износот 
ва трогодишна рента нити поголема од износот на 
шестогодипша рента. Клучот за пресметана отпрем-
нините спрема времето на животот на уживателите 
на рентите го пропишуе Министерот на трудот ФНРЈ, 

Член 32 
1) На членовите на фамилијата на осшуреникот 

кој што ке умре заради последици на несрекја во 
работата им припагја право на погребнина спрема 
чл. 23 на овој закон и право на фамилијарна рента. 

2) Право н ф а м и л и ј а р н а рента имаат: 
а) вдовица постара од 40 години, а помлада само 

тогај ако има деца кои што не се постари од 14 го-
дини, или ако самата заради изнемоглост е неспо-
собна за работа, 

б) вдовец, кого заради неговата изнемогло^ го 
издржуелг жената, за време додека трае изнемогло-
ста и додека е упатен на издржуење од рента; 

в) брачно, вонбрачно, или пред несрекјниот слу-
чај усвоено дете како и посинок и паштерка, сите 
до навртените 17 години на животот односно нај-
далеку до навртените 23 шдини животот, ако де-
тето се школуе и ако самото не е осигурено по про-
писите на овој закон; 

г) родители на осигуреникот, ако шнемогнале 
или се постари од 65 години и ако умрениот осигу-
реник ги издржуел, доколку векје сами не уживаат 
рента или пензија од содиалното осигуруење, но 
само во »случаЈ кога вкупниот износ на месечните 
рег.ти на брачниот другар и децата на осигуреникот 
е помал од износот на полна рента која што би му 
припаѓала на умрениот осигуреник. 

3) Правото на вдовичка рента трае до смртта на 
вдовицата, но престану е во случај на нејзиното ма-
жење. Правото на родителска рента трае за време 
додека родителот е изнемогол и додека е упатен 
на нздржуење од рентата. 

Член 33 
1) Рентата на вдовица односно вдовец износуе 

половина од полната рента која што бк му прадпаг-
јала на умрениот брачен другар. 

2) Детската рента износуе за секое поедино дете 
една четвртина од полната рента која што би му 
пригтагјала на удрениот осигуреник. Вкупниот из-
нос на детските ренти кои што се исплату ат со в до« 
вичката односно вдовечката рента не може да ја 
надмине половината на износот на полната рента, 
која што би му припаѓала на умрениот осигуреник. 

3) Рентата за деца без обата родители (екра-
чиња) износу е за едно сираче половина од подлата 
рента, која што би му припаѓала на умрениот оси-
гуреник, а за секое понатамошно сираче до една 
четвртина од позната рента. Вкупниот износ од рен. 
тите на сирачињата не може да го надмине износот 
на полната рента која што би му припаѓала на умре-
ниот осигуреник, 

4) Рентата на поедин родител може да износу е 
најповеќе една четвртина од полната рента која 
што би му припагјала на умрениот осигуреник. 

Глава V 
Давања од осигурувањето за случај на изчемо-
глост, старост и смрт (пензиско осиг$-руење) 

Член 34 
1) На осигуреникот му припаѓаа во случај на из-

немогло^ право на пензија, без оглед на неговата 
старост (ши? алиеска пе-азија). Пр ас ЈТ о на т в ал почека 
пензија почну е со денот на настапуењето изнемо-
глоста, а ако тој ден не може неса-миѕиво да се уста-
нови, со денот на лоднесусње барањето за пензија. 

2) На осигуреникот КОЈ што ке наврши според 
сортата на своето запослуење пропишани години на 
староста, му пропаѓ ја 'драво на пензија и без доказ 
на шдчемоглоста (етарска пензија). Правото на етар-
ска пензија почнуе со денот кога се навршени пропи-
шаните години на староста и навртен пропишаниот 
стаж за етарска пензија. 

3) На членовите од фамилијата на умрениот оси-
гуреник и на членовите од фамилијата на умрениот 
уживател на пензијата <им прлагја право на фамили-
јарни пензии и пр<а<во на погребнина а под услов од чле-
нот 38 став 2) и 3) им припзгја право-на опременине. 

Член 35 
1) Правото на давање од пензиското осигурување 

се стечуе во случај на изнемоглост, во случај нг ста-
рост и во случај на смрт кога осигурениот ке го 
наврши одреденото време на пензиското оошуруење 
и со тоа го исполнуе пропишаниот срок на чекање-
то (стажот). 

2) Стажот за стечуење право на инвалидска пен* 
зија се наврши е со најмалку, пет годити до најмногу 
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Дванаесет години на пензиското осигуруење, а за-
шие« сд сортата »а нзнамоглоста (член 36 на овој 
бакан), од траењето на запоелуењето на најтешките, 
тешките и останатите работи, од староста на оси-
гурениците во време на настапува« изнемоглое?а. 

3) Стажот за стекнување право на етарска пен* 
акја се цавршуе со 15 години на запослуењето на 
најтешки работи или со 20 години на запослуењето 
над тешки работи или со 26 године? на запослуењето 
»а останатите работи. 

4) Стажот за стекнуење право на фамилијарна 
пензија и погребнина се навршуе со 6 години на 
пензиското осигуруење 

Чл>н 36 
На инвалидска пензија има право после наврте-

ниот пропишан стаж осигуреникот кај кого заради 
болеста, исцрпуењето на телесните или душевните 
сили односно заради душевните или телесните 
маани, настапила или потполна изнемоглост или 
општа работна изнемоглост или професионална из-
немогло-^, било привремено или трајно. 

Член 37 
1) На етарска пензија стечуе право: 
а) осигуреникот кој што бил најмалку 15 години 

во работа на најтешки работи, кога навршуе 55 го-
дини на животот: 

б) осигуреникот кој што бил најмалку 20 години 
во работа на тешки работи, кога навршуе 60 години 
на животот; 

в) осигуреникот кој што бил најмалку 25 години 
во работа било на која сорта, кога навршуе 65 го-

. дини на животот ако е мушко, односно кога напр* 
шуе 60 години на животот ако е жена; 

г) осигуреникот кој што наврши 55 години на 
животот кога спрема вкупното траења на своето пен-

зиско осигуреше стечуе право на полна пензија во 
смисла прописите на членот 39 став 3) на овој закон, 

2) На осигуреникот кој што го продолжуе своето 
ѕапослуење откога навршил 55 години на животот и 
стекнал право на полна пензија, ке му се исплатуе 
старската пензија во несмален износ без оглед на ви-
сочината на неговата заработуачка, 

3) На осигуреникот кој што навртил пропишани 
години на староста, уА го исполнил клониш .ниог стаж 
за етарска пен*#Ј,а, но не стекнал право на полна пен. 
зија, правот^ н а пензија миру е за време траењето на 
п р о д а д е н о т о запослуење, но тоа му се позголемуе 
со 5&'која навршена година на осигуруењето за 2% 

пензиската основа, 
Член 38 

1) Право на фамилијарни пензии имаат: 
а) вдовица постара од 40 години, а помлада са-

мо тога], ако има деца кои не се постари од 14 го-
дини, или ако е сама заради изнемоглоста неспособна 
еа работа; правото на вдолшчка пашија трае до 
смртта на в левицата, но престануе по случај на неј-
зиното мажење; 

б) вдовец кого заради неговата изне\:оглост го 
издржавала жената, за време додека трае изнемогло-
ста и додека е упатен на издржавање од пензијата; 

в) брачно, вонбрачно и пред издамо гл оста на 
осигуреникот посвоеното дете како и посинок, сите 
'до навршени 17 години па животот, односно најдалеку 
до навртените 23 години на животот ако детето се 
школуе и ако само не е осигурено по прописите на 
Фвој закон. 

2) Ако после умрениот осигуреник, кој што го 
навртил пропишаниот стаж за фамилијарни пензии, 
не преостанале ни брачен другар ни деца кои што 
би имале право на пензија, им претат ја на сир о п -
ишите родители на умрениот осигуреник, ако тој ги 

'цздржавал, отпремнина но изос од 5% на вкупната 
заработуачка на умрениот осигуреник за последни, 
$ години на ос*ггуруењето. 

3) Ако осигуреникот ко ј што не го навртил про-
пишаниот стаж за фамилијарни пензии, но имал нај-
малку 3 години пензиско . осигурува умре во ср ох 

од 3 години после престанокот на пензиското осигу* , 
руење, му припаѓаа на преостанатиот брачен другар 
кој што ги исполкуе условите за правото на вдович* 
ката односно на ^давачката пензија, отпремнина во 
износ од 50% на вкупната заработуачка на умрениот 
осигуреник за целото време на неговото осигуруење. 
Ако после умрениот осигуреник не преостанал бра-
чен другар, кој што би имал право на отпремнина* 
таа отпремнина припаѓаа на децата на умрениот оси* 
гуреник кои ги исполнуат условите за право на дет* 
ска пензија. 

Член 39 
1) Височината на личните пензии зависи од ви-

сочината на основот за лешија, од траењето на вкуп-
ното осигуруење и од траењето на запослуењето на 
најтешките, тешките и останатите работи. 

2) Пензијата после .навртените 5 години на оси-
гуруењето изнесуе најмалку 30% а најмногу 40% од 
пензискиот основ, а после навртените 10 години на 
осигуруењето најмалку 40%, а .најмногу 52,5% од пен-
зискиот осно-в. 

3) После навртените 10 години на осигуруењето 
пензијата се новионуе за секои понатамошни навршени 
5 годити .на осигуруењето за 10% од пензискиот' 
основ, а ка ј занослуењето на тешки и на''тешки ра-
боти, за 12,5% од пензискиот основ, се додека пен« 
зијата не достигне најмалку 75% од пензискиот основ.' 
После навртеното исходиште во кое е постигнато 
правото на пензија во височина од најмалку 75%' 
од пензискиот основ пензијата се повишуе за секоја 
понатамошна навршена годела -на осигуруењето за 
2% од пензискиот основ, а ка ј запослуењето на тешки 
и .најтешки работи за 2,5% од пензискиот основ, се 
додека пензијата не ја. достигне височината од 90% на 
пензискиот основ (полна пензија). 

4) После навршени 25 годиш на о с и г у р е н о т о 
пензијата изнесуе најмалку 70% а најмногу 90% од 
пензискиот основ. 

5) Кај одмеруењето на пензијата за случај на 
потполна изнемог^ост се повишуе пензијата пресме-
тана спрема прописите »на став 1) до 4) на овој член 
за 20% од пензискиот зенов, но така повисената пен-
зии? »е може да надмине 100% на пензискиот ооноз. 

6) К аТод м е ку е «> ет о .на Т^СДЈатг* за случај на про-
фесионална из помогло ст пензискиот основ се сниГ.Гуе 
за една четвртина. 

7) Месечната пензија не може да го прејде тро-
с т р у к о г износ на нормираната најниска месечна пла-
та за намештениците. 

Член 40 
1) Пензијата на вдовица односно вдовец изнесуе 

половина од пензијата што Ја уживал умрениот бра-
чен другар, односно која би му припаѓала во часот 
на смртта. 

2) Детската педзиЈа за секое поедино дете изне-
сев една четвртина од пензијата која умрениот ро-
дител ја уживал односно која во часот на смртта 
би му пр и,напала. Вкупниот износ на детските пен-
зии кои што се исплатуат со вдовичката односно вдо" 
печката пензија не може да ја прејде половината на 
износот на пензијата која умрениот родител ја ^ки-
вал, односно која бк му пришгјада во часот на смртта. 

3) Пензијата за деца без обата родители (стол-
чиња) изнесуе за едно сираче половина од пензијата 
која што ја уживал умрениот роди гел, одложно која 
во часот на смртта би му припаѓала, а за секое друго 
сираче една четвртина од таа пензија. Вкупниот из-
нос на пензиите на оирочињата не може да го пре-
мине износот на пензијата која што умрениот ро-
дител ја уживал, односно која во часот на смртта 
би му припаѓала. 

4) П о г р е б е н ата од пензиското осигу^—^е изне-
суе во случај смртта на осигуреникот триесетструк 
износ од неговиот основ за давање од о с и г у р е н а т а 
за случај на болест, п во случај на смртта на уживате-
лот на личната пензија погребнината изнесуе двострук 
износ од неговата месечна пензија. Погребнината за 
умрениот уживател на пензијата не може да биде 



Страна 788 — Број 65 СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 13 август 1946 

поголема од износот на неговиот пензиски основ. 
Погребиината де може да биде помала од дваесто-
струкиот износ на нормираната средна надница ка 
(неквалификуван обраснат работаше. 

Член 41 
1) Времето проведено на школуење после навр-

тените 18 години на животот во цел на постигнував 
специална или стручна спрема може осигуреникот да 
го докупи заради позголемуење правото од пензи-
ското осигурував. Може да се докупи вкупно до 
најмногу 5 години, 

2) Докупеното време на школувањето се смета 
како време на пензиско осигуруење дури тогај кога 
осигуреникот ке наврши 5 години стварно пензиско 
осигуруење. 

Глава VI 
Заеднички одредби за давања од осигуруе-
њето за случај на несрекја во работата и од 

пензиското осигуруење 
Член 42 

1) Државниот завод за социално осигурував е 
должен на осигуреникот односно на уживагелот на 
инвалидска пензија како и на уживателот на рента 
да му одреди и дава потребни специални лекуења во 
цел на спречуење и одложував да дојде до трајна 
изнемоглост, односно за нивното оспособуење за 
работа. 

2) Унесрекјениот осигуреник нема право на хра-
нарина нити на рента, а уживателот на инвалидска 
пензија нема право на пензија за време додека за-
ради лекував или оспособуеае за работа се навогја 
за трошок на Државниот завод за социално осигуру-
ење сместен во таков завод или установа во кои што 
ужива полна опскрба. За време на такво смесгуење 
се исплатуе на членовите од фамилијата на ужива-
телог на рента односно пензија парична потпора за 
издржуење фамилијата во височина на половината 
од полната рента или половината од инвалидската 
пензија, али најмалку во височина на паричната пот-
пора за издржуење фамилијата спрема членот 20 
стан 1) тон / 1.А ОВОЈ закоа, а на уживатели-. КОИ 
немаат фамилија Ла е плату е потпора^за" дневни 
Ситни трошкови во височина до една петина на пол-
ната рента. 

3) Државниот завод за социално осигурував мо-
же на унесрекјените и професионално изнемоглите 
осигуреници во цел на нивното оспособување за ра-
бота да им одреди изучуење нова професија, за која 
спрема својата општа здравствена состојба имаат 
достаточно способност за работа, па да им ја обез-
беди возможноста на такво изучуење. За новата про-
фесија оспособените лица имаат да се повикат на 
поновен преглед заради поновна оцена на состој-
бата на нивната способност за работа со оглед на 
стечената способност за работа во новата професија. 

4) Уживателите на трајна рента, како и уживате-
лите на трајна и инвалидска или етарска пензија, 
може со нивниот пристанок Државниот завод за со-
циално осигурував за сметка на нивната рента или 
пензија да ги смести во инвалидски дом или во сли-
чен завод за сместував на изнемогли, во кој што ке 
уживаат потполна опскрба. 

5) Ако уживателот на рента односно инвалидска 
пензија без оправдани разлози не се одзива на по-
зивот на лекарски преглед односно ако не се под-
вргне на одредено лекуење или на одредбите изда-
дени во цел на неговото ослособуење за работа, 
може Државниот завод за социално осигурував да 
му ја скуси рентата односно инвалидската пензија 
делимично или во целост, и тоа за времето додека 
не удоволи позивот за лекарски преглед односно до-
дека не се подвргне на одредено лекуеае или на 
издадените одредби во цел на неговото оспособу-
еае за работа. 

Член 43 
1) Ако уживателот на лична рента стекне право 

на лична пензија, односно ако уживател©! на лична 

пензија стече право на лична рента, му се смалуе 
пензијата за 2/3 од износот на рентата. Доколку се 
тие 2/3 еднакви со пензијата или поголеми од пен-
зијата се исплатуе само рентата. Рентата и пензијата 
заедно не можат да надминат 90% од основот за 
рента односно од основот за пензија, земајкји го во 
оглед поголемиот основ. 

2) Ако осигуреникот истовремено стече право на 
лична рента и на лична пензија, му припагја само 
едно даваае, и тоа она кое што е поголемо. 

3) Ако членот на фамилијата на осигуреникот 
стече право на фамилијарна рента и на фамилијарна 
пензија, односно на две фамилијарни ренти или две 
фамилијарни пензии, му се исплатуе само едно да-
в а а е ,и тоа она што е поголемо, 

4) Ако лице кое што ужива фамилијарни рента 
или фамилијарна пензија стече право на лична рента 
или лична пензија, односно ако лице кое што ужива 
лична рента или лична пен гија стече право на фами-
лијара рента или фамилијарна пензија, му се испла-
туе само едно давале, и тоа она кое што е пого-
лемо, додека правото на второто даваае му мируе. 
Со престанокот на правото -на дгваае кое што 
такво лице го уживало ож^-зуе правото на давање 
кое што мир-у е ло, 

5) На вдовицата која што ужива вдовичка рента 
или вдовичка пензија а има право на лична рента 
или лична пензија, кое право и мируе заради ужи-
вааето на вдовичка рента односно вдовичка пензија, 
во случај на поновно мажеае нема да и се исплати 
отпремнина. Исто така нема право на отпремнина во 
случај на поновно мажеае ни вдовица на која пра-
вото на вдовичка рента или вдовичка пензија мируе, 
оти ужива лична рента или лична пензија. 

6) Вдовица која ужива вдовичка рента односно 
вдовичка пензија добива во случај на мажеае на 
место понатамошната рента односно пензија, от-
премнина во износ на двегодишната нејзина рента 
односно пензија. 

Член 44 
Детската рента односно детската пензија се про-

ДОЛЖуе И ПОСЛд навртените 17, односно 23 години 
на животот за време додека д е т е т о заради телесни 
или душевни маани е неспособно -^а^секоја стопанска 
работа, доколку такво дете не е сместено во некој 
јавен завод. 

Член 45 
1) Осигуреникот КОЈ што својата н е с р е ќ а иа 

работата или својата изнемоглост намерно ја проугК 
рокуел ,или неговата изнемоглост настапила во врска 
со извршуеаето на кривично дело за кое што оси-
гуреникот е како виновник осуден, нема право на 
давааа од социалното осигурував за последиците 
кои што настапиле поради таа несрекја односно из-
немогло^ Ако осигуреникот умре од последиците 
на таква несрекја во работата односно од последи-
ците на таква изнемоглост, членовите на 'неговата 
фамилија имаат право на давања од осигурувавте. 

2) На членовите на фамилијата не им припагја 
право на фамши/гјарна рента односно на фамили-
јарна пензија во следни случаи: 

а) ако членот рѓа фамилијата најмалку година 
дена непосредно пред смртта на осигуреникот од-
носно уживателот на пензијата или рентата живеал 
своеволно одвоено од него; 

б) ако со кривична пресуда е утврдено оти чле-
нот на .фамилијата е виновен за смртта на осигуре-
никот односно уживателот на пензијата или рен-
тата или да е совиновник за неговата смрт. 

в) право на вдовичка (вдовечка) рента не им 
припагја во случај ако после прегопената несрекја 
во работата склопениот брак не трајал ни година 
деда, а право на вдовичка ((вдовечка) пензија не им 
припагја во случај ако брачниот другар во време 
склопуеаето на бракот уживал векје инвалидска или 
етарска пензија, како ни во случај ако од денот на 
склопениот брак до смртта на брачниот другар но, 
поминала од година дена. 
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Член 46 
1) Исплатуењето на рентата односно пензијата 

се запира за време за кое што уживателот на рен-
тата односно пензијата е осуден на губиток на пра-
вото на давања од социалното осигуруење за време 
додека се навогја на сздржуење казната на лишу-
ење од слооода или казната лишуење од слобода со 
пр наил« а работа во траење подолго од еден месец, 
како и за време на неговото пребивање во заводите 
за извршување мерките на безбедноста. За тоа време 
се исплапуе рента односно пензија до височина на 
фамилијарна рента односно фамилијарна пензија на 
членовите од неговата фамилија. 

2) Кога уживателот на рентата односно пен-
зијата ке отиде во иностранство, му се запира испла-
тувањето на рентата односно пензијата до неговото 
повракјање. Ако уживателот се врати во срок од 
година дена на ПОСТОЈАНО пребивање во Федеративна 
Народна Република Југославија ке му се исплатат 
запрените оброци на рентата односно пензијата. 
Државниот завод за шциално осигуруење може 
исклучително да продолжи исплатуење на рентата 
односно пензијата, ако ужизателот отишол во ино-
странство по службена потреба, или за лекуење, 
школуење или некој друг оправдан разлог. 

0) Ако ужизателот на рентата односно пензијата 
е странски државјанин, па ке се врати на постојано 
пребивање во државата на својата припадност, нема 
да му се запре рентата односно пензијата, ако до-
тичната држава со државјаните на ФНРЈ еднакво 
поста пу е. 

4) На уживагелот на рента односно пензија, кој 
што заради отидуење во иностранство на постојано 
пребивање ке го изгуби правото на рента односно 
пензија може ка негово барање да му се даде от-
премнина во износ на трострука годишна рента од-
носно пензија. 

Глава VII 
Чување, доспеалост и застарело^ на правото 

од социалното осигуруење 
Член 47 

1) После излегуењет- од работата лицето кое во 
текот на последната година пред излегуењето од ра-
бота било осигурено најмалку 6 месеци, ако пребива 
На подрачјето на Федеративната Народна Република 
Југославија ги задржуе сит«- права на давањата од 
осигуруењето за случај на болест, трудноћа или 
парот) ај кој што настапу е во срок од два месеца 
после излегувањето на осигуреникот од работата. Ли-
цето кое во текот на последните две години пред из-
легуењето од работата било осигурено најмалку 12 
месеци го задржуе под истите услови правото на тие 
давања и за случаЈ на болест, трудноћа или порог-
[јај кој што ке настапи во срок од 3 месеци после 
излегувањето на осигуреникот од работата. 

2) Лицето кое во текот на последната година 
пред излегуењето од работава Оил о осигурено нај-
малку 6 месеци, може после излегуењето од рабо-
тата да го продолжи осигуруељето за случај на бо-
лест, трудноћа и порогјај, така да само го плакја со-
одветнит допринос за тоа осигурување спрема својата 
последна заработуачка, ако во срок од 2 месеца по-
сле излегуењето од работата добров ~>лно се прија-
вуе за продолжуење на осигуреното на надлежниот 
орган од Државниот зарод за социал но осигурував. 
Доброволното продолжуење на осигурувањето може 
да трае најдолго година дена, а престануе и во слу-
ча ј кога осигуреникот ке се исели од подрачјето на 
Федеративната Народна Република Југославија, или 
кола подолго од 2 месеца ке заостане со плакјањето 

'на доприносот, како и во случај кога таков осигуре-
ник потполно ке го исцрпи своето право на давања од 
осигуруењето во случај на болест. 

3) Со исклучена од прописите на претходниот 
став може доброволното продолжуење на осигуруе-
њето да трае и подолго од година дена во случај кога 

обвезата на осигурувањето престанала заради вршење 
разни јавни функции. 

Член 48 
1) На лицето кое што навршило 5 години на 

пензиското осигуруење му останат сочувани, за вре-
ме од 5 години после излегуењетс од работата, како 
стеченето време на пензиското осигурување така и 
очекуените права од ТОР о-сигуруење. Ако пензиското 
осигуруење престанало со излегуењето на осигуре-
никот од работата заради болест, заради несрекја на 
работата или заради изнемоглост, се смета ТОЈ срок 
од 5 години, почнуејкЈа од престанокот правото на 
хранарина, односно од престанокот на правото на 
лична рента или инвалидска пензија, РО отечената 
права остану ат и во ТОЈ случај сочувани најдолго за 
10 години, после престанокот на пензиското оси-
гурувале. 

2) На лице кому пензиското осигуруење преста-
нало пред навршените 5 години на пензиското оси-
гуруење му остануе сочувано времето на пензиското 
осигуруење, ако во срок од 2 години по престанокот 
на осигуруењего поновно стану е во обвезно пензи-
ско осигуруење. 

3) Лицето кое штс навртило 5 г. дини на пен-
зиското осигуруење може посл'3 излегуењето од ра-
бота да го продолжи тоа осигурувале со уплатуење 
соодветниот допринос, ако во срок од 6 месеци по-
сле престанокот на пензиското оспуруење ке се при-
јави заради доброволно пред' лжуење на пензиското 
осигуруење на надтежниот орган на Државниот за-
вод за социјали.' осигурување, Доброволното иродол-
жуење на пензиското осигуруење може да трае нај-
долго 2 години а прес!ануе и во случај кога осигу-
реникот ке заостане со плаќањето на доприносот по-
долго од 6 месеци 

4) Иклучително од прописите на претходниот 
став може доброволното продолжуење на осигурув-
ањето да трае и подолго од 2 години во случа.1 кога 
обвезала на осигурувањето престанала заради вршење 
разни јавни функции. 

Член 49 
1) За време траењето на воената вежба на оси-

гуреникот му миру е неговото право на давања од 
осигуруењето во случај на болест, но осигуреникот 
ги задржуе за членовите на својата фамилија сите 
права на давања од осигурувањето во случај на бо-
лест, Т р у Д Н О К Ј а И ПОрОГЈЗЈ. 

2) После престанокот на воената вежба осигуре-
никот го задржуе за себе и за членовите на фамили-
јата правото на давања од осигурувањето за случај 
на болест, труднокја и порогјај, кој што ке настапи 
во срок од 2 месеца по престанокот на воената 
вежба. 

3) Времето поминато на воената вежба не го нре-
кинуе осигурувањето. Ако правото на давање од оси-
гуруењето е условено со извесно траење на осигу-
рувањето во одредено временско раздобЈе, времето га 
воената вежба не се смета во тоа временско раз-
доб је. 

4) Со влечењето на осигуреникот на отслужување 
обзезниот воен срок, како и со стапувањето на осигу-
реникот на воена должност време на војна, © с т -
руењето се прекине , но стечените права од пен-
зиското осигурување е стану ат и во тој случај сочу« 
вани сходно чл. 48 на овој закон. 

Член 50 
1) Повратните парични давања од оспгуруење во 

случај на болест, труднскја и порогјај, доспеваат на 
исплата кај месечно платените осигуреници месечно 
уназад, а ка ј останатите осигуреници полумесечно 
уназад односно со денот после заклученото кусо бо^ 
луење. 

2) Рентите и пензиите доспеваат за исплата ме« 
сечно унапред на постојан ден на месецот, кој што 
се одредуе во одлуката за признавање правото на 
рента односно пензија. 
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3) Погребнините доспеваат за исплата па след-
ниот д т после смртта »а осигуреникот, односно по-
сле смртта на членот од неговата фамилија, а па-
ричната потпора за спрема на детето доспева за 
•издата на следниот ден после раѓањето на детето. 

Член 51 
1) Правото на давања од осигуруењето за случај 

в? болест, трудноћа и порогјај застаруе во срок од 
година дена од настапувањето на односниот случај 
а поедини оброци на паричните потпори застаруат 
во срок од година дена, сметајќи од крајот на оној 
месец во кој што требало да бидат исплатени. 

2) Правото на давања од осигуруењето за случај 
на несрећа во работата застаруе ако барањето за 
давања не е поднесено во срок од 2 години, сме-
тајќи од денот на несрекјата во работата, односно 
кај професионалните оболуења сметајќи од денот на 
излегуењето на осигуреникот од работата ћо која 
што оболуењето настанало. 

3) Кај несрекјите во работата кои што настануат 
заради потонуење или нестанок на брод, правото за-
старуе на давањата од социадно ооигуруење ако ба-
рањето не е поднесено во срок од 2 години, сметајќи 
од денот на потонуењето на бродот, односно во срок 
јод 3 години од денот кога стасала последната вест за 
вестанатиот брод. Ова важи и за несрекји во рабо-
тата кои што настану ат заради иестанок на домашен 
авион. 

4) Правото на давања од пензиското осигуруење 
застаруе ако барањето на давањата не е поднесено 
во срок од 5 години, сметајќи од денот на наста-
лу ење го на пзнемоглоста, староста или смртта. 

5) Рентиве односно пензиите за поедин месец за-
старуат во срок од година дена сметајќи од крајот 
на оној месец во кој што би требале да бидат испла-
тени. Рентите односно пензиите не можат да се 
етсплатуат за повекје од година дена уназад од денот 
на поднесеното барање за рента односио пензија. 

ДЕЛ ТРЕТИ 
ПРЕОДНИ И ЗАКЛУЧНИ ОДРЕДБИ 

Глава VIII 
Преодни одредби 

Член 52 
Владата ФНРЈ по предлог на Министерот на фи-

нансиите ФНРЈ и Министерот на трудот ФНРЈ ке 
пропише со уредба на кој начин ке се изврши по-
криле на недостаточно покриените обвези на сс~ 
циалното осигуруење од времето пред влегуење во 
сила на овој закон. 

Член 53 
1) Владата ФНРЈ ке пропише со уредба: 
а) во кое траење и по која пензиска основа има 

да се засмета во пензиското осигуруење времето кое 
што осигурениците го поминале участвуејки во на-
родно-ослободптелната борба или како жртви на фа-
шисткиот терор во затвор, заробјеништво, интерна-
ција конфинапција, депортација ЈИ на присилни ра-
боти; 

6) начин на пресметуење рентите и пензиите од 
социалното ож-ггуруење за случаи на несрекја одно-
сно за случај на изнемоглост, старост и смрт од 
времето пред замената на оку париските новчаници 
во динари ДФЈ, како и начин на одмеруење осно-
вата зл ренто« и пензии кај кои за основа се зема 
во оглед и времето на осигурував пред замената 
на окупациските новчаници во динари ДФЈ; 

в) услови за признавање времето да стварното за-
послење пред 1 септември 1937 година, како на вре-
ме од пензиско осигуруење на лица кои поради одла-
гање спроведуењето на пензиското осигурував не 
можеле да бидат пензиски осигурени, како и услови 
за признавање времето на стварното запослуење ма 
работниците од државните соопштите или установи 
кои што по прописите за осиЈгуруење на државниот 
соолштителен персонал не можеле да го до ку пат за 

пензија ,непризнато™ време на службата помината во 
својство на редовен работник; 

г) услови за обнова ца пензиското осигурање 
на лица кои што заради јвезапосленаета за ВЈреме на 
окупацијата го посакале и примиле враќањето на 
премиите уплатени за пензиско осигурање на служ-
бениците; 

д) начин и услови за признавање правото на вдо-
вичка пензија по прописите на овој закон на вдо-
вец ит е на кои што по пораните прописи за социално 
осигурување код било признато само правото на три-
годишна вдовичка потпора; 

гј) начин на ликвидација пензиските фондови 
кои што по поранете прописи за е оци а лното оси-
г у р а њ е имале својство на самостојни носители на 
пензиското осигурување на работниците и намеште-
ниците, како и начин за регулирање об вези те на 
тие фондови спрема нивните членови; 

е) услови за признавање во пензиско осигурував 
времето на стварното зам ослу ењ е поминато во про-
странство во својство на наемен работник на иселе-
ниците-припадниците ,иа народите ФНРЈ, кои што ке 
се вратат на постојано пребивање во државата, а не 
добиваат од пространство никакви ренти, или пен-
зии или ги добиваат во износи недостаточни за ИЈЗ* 
држуење. 

2) Владата ФНРЈ може со уредба да пролише 
привремено одлагање на спроводуењето на обивано-: 
то е оци али о осигурував за поедини категории на 
зашилените лица, како *г одделни услови за спро-
водуење "нивното обвезно осигуруење, па За времето 
на тоа одлагање да се уреди доброволното осигу-
рувале на тие лица. 

3) Се овлаетуе Министерот на трудот ФНРЈ да 
во согласност со Министерот на финансиите ФНРЈ со 
наредба да пропише да на уживателите на минимал-
ните реи ти односно минималните пензии но пропи-
сите на Уредбата за одр ©дуење м ш и и ал ви ренти и 
пензии, па за исплата отпремнина-^ на уживателите 
на рентите кај установите на социално осигурував 
од 4 септември 1945 година се исллатув на комите 
ренти односно пензии уште и одделен привремен 
додаток за сето време додека траат приликите 
цроузрукуен« со војната и со нејзините последици. • 

Член 54 
1) Време на осигурувањето поминато кај Сре-

диштето т завод за ссцнал-но оапуруе;зг и кај биз-
шите носители1 на е оци ал ното осигурање кои што 
преминале во састав на Сре,дишниот завод за С Ј Ц И -
ално ©осигурував, се смета како време на оси гу зу-
ењето поминато кај Државниот завод за соц«?лио 
осигуруење. 

2) Давања од соцнмното осигураење -;а осигурени 
случаи кои што настапиле односно ке настапат пред 
почетокот на спроведувањето на сопнатото осигуру-
вав по прописите на овој закон ке се врши по про-
писите кои што важеле до влечењето во сила на 
овој закон. 

3) Во лккг«лдлиниите биланси на пораните но 'те-
ли од социалпото осигуруење и самостојните пензи-
ски фондови споменати во чл. 53 точ. гј) на овој закон 
имаат обвезите спрема осигурениците да се искажат 
во височина која што одговара на вредноста ла да-
вањата предвидени по прописите на овој за;:оп. 

Член 55 
1) Пензиските фондови кои што немаат значење 

на самостојни носители на с о ц и а л ^ - осигурувале, 
без оглед да ли и^аат сопствена правна личност и 
сопствена управа или постојат само како одвоен 
имот ш и само како нормирана односно договорна 
обврза на претпријатието, имаат со денот на влегу-
вањето во сила »на овој закон да го заклучат своето 
работење во поглед на своите активни членови. Од 
присобраниот сгмст на тие фо-ндови можат до ко-
нечната нивна ликвидација да се исллатуат само 
давала по осигурени случаи кои што настапиме 
пред алегуеаето во сила на овој закон, ири кое 
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што имаат да се признат прописите на Законот за 
регулираше предводите обвеза. 

2) Министерот на финансиите ФНРЈ во соглас-
ност со Министерот на трудот ФНРЈ ке пропише на-
дан за ликвидација на фондовите наведени во прет-
ходниот став како и начин за регулирање правата и 
обвезите спрема тие фондови. 

3) Понатамошно спроведував на дополиското 
осигурував за случај на болест кое што го спрове-
ду еле приватните друштва преку приватно-дру штве-
ните болеснички благајни во состав на бившиот Сре-
дишен уред за осигурував работниците се укину е со 
денот на влегувавте во сила на овој закон, а дру-
штвениот имот наменет за спроведував дополнското 
осигурував за случај на болест лостануе сопстве-
ност «на Државниот завод за социално осигурував. 

Член 56 
1) Додека не се спроведе организацијата на ле-

карско-работничките стручни комисии кај сите ор-
гани на Државниот завод за соииално осигурував, 
споровите наведени во чл. 6 став 3) и 4) на овој за-
кон ке ги решаваат судовите на социал ното осигу-
рував. 

2) Се овластуе Владата ФНРЈ да после спроведе-
ната организација на Државниот завод за социалио 
осигурував со уредба пропише укинував на судо-
вите за социал но осигурува е, како и да одреди 
други државни органи кои после укинувавте.) на тие 
судови ке ги решаваат споровите метју осигурени-
ците и Државниот завод за социално осигурував за 
кое што не се надлежни лекарско-работничките 
стручни комисии. 

Глава IX 
Заклучни одредби 

Член 57 
Владата ФНРЈ со уредба ке пропише поблиски 

одредби за спроведував на социалното осигурував 
по прописите на ОВОЈ закон а особено: 

а) поблиски одредби за височината на паричните 
давана одредени во членот 20, 27 и 28 на овој закон; 

б) услови под кои на осигурениците и на члено-
вите од нивните фамилии можат да се даваат веш-
тачки заби, забни протези и останатата заботехничка 
помошт; 

в) поблиски одредби за траењето на стажот за 
поедини В И Д О В И на инвалидски пензии во границите 
одредени во членот 35 став 2) како и поблиски 
одредби ѕа височината на поедини видови пензии во 
границите на членот 39 од овој закон; 

г) прописи за постапката за пријавував и утвр-
дував несреќите во работата, за постапката за одре-
дував давањата од осигурувавте за случаЈ на ив-
ер скј а во работата и од пензиското осигурував, како 
и постапката за поднесував и решавање жалбите 
против платните налози и други одлуки на Држав-
ниот завод за социално осигурував; 

' д) поблиски одредби за должностите на работо-
давачите и за казните за прекршував ка 1 Л е одредби. 

2) Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ со 
наредба да пролише начин за наплата на до! риносот 
за социално о сигу реље. 

3) Се овластуе Министерот на финансиите ФНРЈ 
да во согласност со Министерот на трудот ФНРЈ про-
пише начин за собирање данок го одбитокот на над-
мината и платата на сите лица на работа кај поедин 
работодавач, како и собирањето на ОВОЈ данок за 
лица обвезни на осигурував во државното социалио 
осигурував да може да се довери на органите на 
Државниот завод за социално осигурував. 

Член 58 
1) Почетокот и начинот за спроведував на са-

вези аго социално осигурував на државните службе-
ници Владата ФНРЈ ке го пропише со одделна 
Уредба. 

2) Исклучително од прописите на претходниот 
став ке се применуат прописите на овој закон одма 
за сите гранки на соцвзлното осигурував на оние 
државни службеници кои што се членови на пензи-
скиот фонд на работниците на државните соопшти-
телни установи и на пензискиот фонд на персоналот 
од Дирекцијата на речната пловидба, а само за гран-
ката на осигурувавте во случај на болест, трудноћа 
и порогјај на оние државни службеници кои што се 
членови на болесничкиот фонд ка државниот сооп-
штигелен персонал. 

3) Додека со уредбата спрема ставот 1) на овој 
член не се спроведе за државните службеници обве-
зао социално осигурував за случај на болест, може 
Министерот на трудот ФНРЈ со наредба да ја уреди 
здравствената заштита на државните службеници по 
начелата на социалното осигурував. Д©приносот на 
службениците за оваа здравствена заштита на може 
да ја надмине височината на оној дел од д оцрнио сот 
за осигурував за случај на болест, трудноћа и по-
р о ђ а ј кој што се собира од работниците и намештв-
ниците. 

Член 59 
1) Со денот на почетокот за спроведував социал-

ното осигурував по прописите на овој закон пре-
стану е да важи Законот за спроведував со^иалното 
осигурува е на подрачјето на Демократска Федера-
тивна Југославија од 2 мај 1945 година, како и сите 
други прописи по кои што се спроведуело сошие-
ното осигурував на работниците и намештениците, 
со изземање во случаи од членот 54 став 2) на овој 
закон. 

2) Државниот зазсд за социално осигурував со 
денот на 1 јануари 1947 година го превзема цело-
купниот имот и целокупното работеае на Ср вдише-
ниот завод за социално осигурував и на неговите 
органи без одделна ликвидација. 

Член 60 
С п р о в е д у в а в ^ на социал ното осигурував по 

прописите на овој закон почнуе со денот ] јануари 
1947 година. 

Член 61 
Овој закон влегле во сила осмиот ден по објаву-: 

еаето во „Службениот лист на Федератизната На-
родна Република Југославија1 '. 

У.бр. 377 
26 јули 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федератнвиата Народна Рс;.у влаха Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

468. 
На основа чл. 19 и 4ѓ> Законот за државните 

службеницн пр онишулм 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА Е В И Д Е 1 т Ж Г Т Ћ Т Т ^ и П ! Ш т јЏУЖБЕНИП!I 

Службеничкиог лист, слузќбеничккот картон и 
службеничката кин ика служат како средство за да 
би се постигнела што лопрегледча евиденција насите 
државни службеници и со тоа овог-можла што попра-
вилна персонална политика. Тие се штамнаат, спрема 
приложените обрасци, со П И Ј М О И Нл Јазик на онаа 
народна република на чијага територија службеникот 
служи односно стапуе во е,тужеа. 

!. Службенички лист 
Член 2 

За да би можело во секое време лесно и б р г о 
да се утврдат и по потреба да се искористат лични, 
те, фамилијарните и службеничките подаци, се води 
за секој државен службеник службенички лиси 
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Член 3 
Службеничкиот лист се води најповеќе во три 

примерка, од кои што еден во надлештвото во кое 
што службеникот служи, друг во персоналното одде-
леше при органот кој што е надлежен за донесуење 
одлуки за службеничките односи на службеникот, а 
трет се води спрема потреба, сходно на организаци-
јата на поедините органи на државната управа. 

Член 4 
На службеничкиот лист мора да биде залепена 

фотографија на службеникот која што се обновуе 
секоја десета година и се ставуе покрај дотогаш-
ната. 

Службенички©!1 лист содржи: 
1) презиме, татково име и име, 
2) дата и место на 'раѓањето, 
3) народност и државјанство, 
4) подаци за брачната и фамилијарната состојба, 
5) подаци за школската и стручната спрема, 
6) подаци за знаењето на странски јазици, 
7) подаци за научните работи и извонредните ра-

боти во струката, 
8) подаци за занимавањето пред стапуењето во 

државна служба, 
9) подади 53 службата во војска, 
10) под аци за сроднички ге врски со лица во служ-

бата од истиот ресор, 
11) подаци за имотната состојба, 
12) подаци за досегашната јавна служба, 
13)'подаци за пребивањето во иностранство, 

. 14) подаци за крСтаљето во службата, 
15) подади зг похвалите и одликуењата, 
16) подаци за казните, 

. 17) подаци за годишниот одмор, отсаство и бо-
лу ењ е, 

18) подаци за работните квалитети, 
19) подаци за осигуруењето. 
Подадите во службеничкиот лист се пополнуат 

само на основа оригинални и други веродостојни до-
кументи. 

Се што се упише во службеничкиот лист, мора 
да биде упишано во сите негови примерци. 

Член 5 
Пред пополнуењето на службеничкиот лист се-

кој државен службеник должен е да го пополни спе-
циалниот обрззец „Општ прашалник5' кој што со-
држи: 

лични и фамилијарни подаци; 
краток историат на занимавањето пред стапуење-

то во државна служба; 
преглед на сл^жбуењето до денот па пополну. 

ењето образецот, 
подаци зл држањето за време окупација; 
подаци за регулирање на воената обвеза; 
кратка биографија. 

Член 6 
Службеничкиот лист со потребните документи, 

Општиот прашалник и другите подаци ке се чува во 
засебен омот, г. нар. досие. 

И. Картотека на службеникот 
Член 7 

Заради прегледот на состојбата на стручните 
службеници во цел на нивната поправилна распо-
делба и употреба се води картотека на службеници-
те сирома гранките на државната управа, по стру-
и т е и звањата во струката. 

Член 8 
Ваква картотека водат: 
а) Пе т ~ е д а тел ств о то на Владата ФНРЈ за сите 

раководни службеници и за самостојни администра-

тивни и самостојни стручни службеници на Сојузна-
та влада и владите на народните републики; 

б) министерствата, Сојузната планска и Сојуз-
ната контролна комисија, комисиите и комитетите на 
Владата ФНРЈ подрачните им надлештва и установи 
за оние службеници за кои ипо се надлежни да до-
несуат решења за службеничките односи. 

Покрај тоа. министерствата, Планската односно' 
Контролната комисија и комитетите при Владата 
ФНРЈ ке ја водат оваа картотека за раководните 
службеници и за самостојните административни и са-
мостојни стручни службеници од својата гранка на 
управата од сите народни републики, а Планската 
комисија според тоа и картотека на оние стопански 
стручњаци кои што ке ги одреди Претседателот на 
Планската комисија. Во Iаа цел должни се самите ор-
гани да и даваат на Планската комисија потребни 
подаци и изводи од картотеките на службеничките 
листови. 

Член 9 
Службеничкиот картон содржи подаци од служ-

беничкиот лист со подаци за стручна способност и 
работните квалитети на логичниот службеник. * 

Член 10 
Сите промени во службеничкиот- однос на служ-

беникот мораат да бидат проведени низ соодветните 
рубрики на картонот. 

Член И 
Поедини сојузни органи на државната управа 

можат да установат уште и специален стручен картон 
кој што би се покажал неопходен за специфично-
ста-на нивната струка. 

III. Службеничка книшка 
Член 12 

Во цел на доказ на службеничкото својство и 
преглед на движењето во службата на секој државен 
службеник му се издава службеничка книшка, со на-
плата на трошковите за нејзиното изработуење. 

Член 13 
Службеничката книшка, покрај фотографијата, 

мора да содржи: број, презиме, татково име и име, 
звање и разврстуење, дата на раѓањето, место, око-
лија, округ и народна република, државјанство сојуз, 
но и народнорепубликанско, народност, место, дата, 
жиг на установата со потпис на органот кој што ја 
издал книшката, потпис на сопственикот на книшка-
та, потребен простор за продолжуење нејзината важ-
ност и забележуење промените во службеничките од-
носи на службеникот. 

Член '14 
Службеничка книшка на секој службеник од по-

едина гранка на сојузната државна управа мора да 
биде нумерисана во врховното надлештво на та а 
гранка на управата (министерство, комисија или ко-
митет). 

Член 15 
Службеничката книшка му ја издава на службе-

никот персоналното одделение односно отсекот при 
органот кој што е надлежен за донесуење одлука за 
заснивање службеничкиот однос. 

Член 16 
Службеничка книшка се издава на 10 години. По-

сле тој срок се заменуе со нева, а имателот ја задр-
жуе старата која надлежниот орган ја заклучуе И 
внесуе забелешка да е издадена нова книшка« 
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Замената ја врши персоналното одделеше при 
'органот кој што во тој момент е надлежен за до-
несуење одлука за службеничките односи на дотич-
ниот службеник. 

Член 17 
# Службеничката книшка важи за онаа година за 

која што е заверена. 
Продолжуењето важноста на службеничката кни-

шка за наредната календарска година го заверуе на 
крајот на поминатата година органот од чл. 16 ст. 2 
на овој правилник. 

Член 18 
Промените во службеничките односи во службе-

ничката книшка ги за.бележуе - непосредниот старе-
шина, кој што во случај на престануење службата 
запишуе такугјере во книшката број и дата на одлу-
ката и причина за престануење на службата. 

Член 19 
Службеникот е должен да ја чува својата книшка* 
Нејзиното губење мора одма да гег пријави преку 

својот непосреден старешина на органот од чл. 16 
ст. 2 на овој правилник кој што ке му издаде нова., 
со наплата на нејзината цена и на трошковите околу 
огласуењето на изгубената книшка за неважна. 

Губењето на службеничката книшка, како после-
дица на немарно чување, се квалификуе како неу-
редност во службата и се казни со најголема па-
рична казна за неуредност. 

Член 20 
Кој, макар на кој начин ја злоупотребуе службе-

ничката книшка ке сноси со закон (предвидени по-
следици. 

Член 21 
Овој правилник влегуе во сила кога ке се објави 

ћо „Службениот лист на Федеративна'^ Народна Ре-
публика Југославија". 

11 август 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

469. 
На основа чт. 2 став 2, и чл. 12 став 2, Општата 

Уредба за комитетите на Владата ФНРЈ, Комитетот г*а 
култура и уметност на Владата ФНРЈ, во согласност 
со Претседателот на Владата ФНРЈ, издава 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТА НА ПОСЛОВНИЦАТА 

ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРИРЕДБИ 

Член 1 
При Комитетот за култура и уметност на Владата 

ФНРЈ се оснива Пословница ва културно-уметнички 
приредби. 

Оваа пословница стои под надзор на Комитетот 
Ва култура и уметност на Владата ФНРЈ, кој што и 
дава задаци и смерници за работа. 

Член 2 
Задаток на и осл ©винцата е: 
1) да организира приредби, посети и предавања 

на инострани уметници и културни работници во на-
шата земја и на домашните во инострашство; 

2) да организира гостуење на домашните умет-
ници и културни работници мегју народните Ре-
публики; 

3) да врши и други сличвд работи кои ке ги од-
реди Комитетот за култура « уметност на Владата 
ФНРЈ. 

Член 3 
Со пословницата управу е управник кого поставуе 

Претседателот на Комитетот за култура и уметност' 
на Владата ФНРЈ во согласност со Претседателот на 
Владата ФНРЈ 

Останатите службеници на пословницата ги по-
ставуе управникот во согласност со Претседателот 
на Комитетот за култура и уметност на Владата ФНРЈ. 

Член 4 
Пословницата за културно-уметнички приредби 

има своја самостојна пресметка на приходите и ра-
сходите која влегуе во пресметката на приходите и 
расходите на Комитетот за култура и уметност на 
Владата ФНРЈ. 

Пословницата може да склопуе договори и да ра-
сполага со приходите во границите на пресметката. 

Член 5 
Поблиски напатствија за организација и работа 

на пословницата ке пропише Комитетот за култура 
и уметност на Владата ФНРЈ, 

Член 6 
Овој правилник влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративната На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2314 
6 јули 1946 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за култура и уметност 
на Владата ФНРЈ 

Влад. Рибникар, е. р. 

470. 
На основа чл. 13 Финансискиот закон на ФНРЈ 

за б у џ е т о т ? 194в гот/.ина, а во согласност со Прет-
седателот на Стопанскиот совет и по одобруењето 
на Претседателството на Владата ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСЛОБОДУЕЊЕТО НА ПОЛЕДЕЛСКИТЕ МА-

ШИНСКИ СТАНИЦИ ОД ЈАВНИ ДАВАЧКИ 

Член 1 

Поледелските машински станици се ослободуат 
од плаќања на следните јавни давачки: 

1) од општ данок на работен промет на накнади 
еа вршење на поле селски работи и на накнади за 
вгегјусебни услуги метју станиците; 

2) од царина и царинските давачки на погонски 
горива и мазива за трактори во поледелските работи; 

3) од такси на договори за вршење п о л е в с к и 
работи и за вршење меѓусебните услуги мегју ста-
ниците; 

4) од такса на сметки за извршените поледелски 
работи и за извршените меѓусебни услуги мегју ста-
ниците; 
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5) од такса на признаници за прием накнада за 
извршените поледелскн работи" и за прием1 нзкнадата 
за меѓусебните услуги мегдо станиште; и 

6) од возаркнсна такса иа тракторите употребени 
во поледедснкте рабати. 

Чл ен 2 
Под поледелски работи на поледелските машин-

ски станици се подразбираат: орање, дрљање, влаче-
ње, танирање култивирање, валјење, растурање на 
вештачко и стајско гјубре, чистење семе, сеидба, са-
дење, окопуење нр се јелин, жетва, вршење, ронење 
царевка, косење, собирање сено. пр?суење сено и 
слама, вадење кромпир и репа, прекрупуење, сечење, 
прскање, поле де деки превози (на полски продукти од 
ноле во складишта на поледелското стопанство, пол-
ски поодукти од складиштата на поледелските сто-
гсанстза до станицата или до магацините на држав-
ните откупни организации, превоз на средствата за 
ноледелско- производство* сено, вештачко г ју бре, по-
гонско гориво и мазиво), 

Член 3 
Поле дел ек ите машински станици ке набавуат по* 

тонско гориво и мазиво по цени кои што важат и за 
другите потроушачи. Платените царини и царински 
'давачки на горивото и мазивото за тракторите упо-
требени во поледелските работи ке им се вратат на 
поледелските »машински станици прек^ Министер-
ството на поледелството и шумарството ФНРЈ гто пре-
сметуењето на утрошеното гориво и мазиво за трак--
торите во поледелските работи 

Член 4 
Поблиски напатствија за извршуењето на оваа 

наредба ке издава Министерот и® иоледелството и 
шумарството ФНРЈ во согласност со Министерот на 
(финансиите ФНРЈ. 

Член 5 
Оваа наредба влегуе во сила кога. ке се обнаро-

дуе во Службениот лист на Федеративната Народна 
Република Југославија"' а ке се примену е од 15 јуни 
Г946 година, со тоа да. се до тој ден ненаплатените 
такси не нашгатуат нити наплатените вракј&ат. 

Ш бр. 6401 
26 јуни 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите. 

Сретен Жујович, е. р. 
Претседател, на Стопанскиот совет; 

Борис Кидрич, е. р. 
ОтобруаЈ»\ 

' Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната собрана, 

Маоппл на Југославија 
Јосиќ Ерозиите** е. р* 

471. 
На основа чл 6 Уредбата за платениот годишен 

адмср на работниците, наметчтеннците и службе-
ни д;ите, а во согласност са Претседателот на Вла-
дета ФНРЈ, издавам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА С П Р О В Е Д У В А ЧЛЕНОТ Г УРЕДБАТА7 ЗА 
ПЛАТЕНИОТ ГОДИШЕН ОДМОР НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ, КА ДОБИЈТЕ НИЦИ ТЕ Ш СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1) На работниците, памгштенициге и службе-
ниците, кои што учасгвуеле во народноослободител-

ната борба до 9 ма) 1946 година и кол, без оглед 
кога се демобилизираш*, по демобилизацијата. »легле 
на работа, се смета во непрекинато запослуење од 
најмалку 11 месеци од чл. 1 Уредбата за платениот / 
годишен одмор на работниците, намештенинс-гте и 
службениците и времето поминато во народноосло-
бодителната борба. 

2) На работниците, намештениците и службе-
ниците, кои по потреба се превземени односно 
преместени од една установа (надлештво) во друга, 
или од едно државно стопанско' претпријатие во 
друго, КУГИ од една установа (надлештво) во дожав-
но стопанско претпријатие и обратно, се смета во 
непрекинато запосл/уење од најмалку 11 месеци од 
чл; 1 Уредбата за платениот годишен одмор на 
раб отпишете, наме пгт екипите и службениците и вре-
мето кое вакви липа век је го поминале во уста-
новат а (надлештвото> и државното стопанско прет-
пријатие пред пр ен земањето-; односно преместу-
ењето по потреба на службата. 

Министер на трудот, 
вацко Крстулович, е. р. 

Согласен сум 
Претседател наѓ Владата ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тпто, е р. 

472. 

ЗА ШИЖЕЊЅТТГЊШЛАТА АКРЕДИ-
ТИВ н и ЧЕКОВНИ УПАТНИЦЦ А |И5ШТЕГГСКАТА 
ШТЕДИЛНИЦА ПРИ1ЦЕНИ ПОДЛИОТ. 3 НАРЕД-
БАТА ЗА ОБВЕЗНИТЕ ЧДАКЈАЛА | Е З УПОТРЕБА 

%ГОТОВШ*А * 
I. — Според закански^ пропаст секој, члѕе» мора 

да додржи следно: * у 
II. — оѓ§!??№ење да ,џ чек, 
Џ. — ј |ез\т\овна наредба да се плати одредената 

сума »а ш р ш ф од Ларедбодавачовото покрикје, 
% — Т ^ Ј ^ банкарското претпријатие кое што 

Треб^ да^ла1%г 
4. "Уместо каде треба да се плати, 
5. — озна^ење на местото дека е чекот издаден 

и — ден, месец и ГОДИНА кога. е издаден, 
6. — потпис на оној кој што чекот го издал 

(трасант). 
Како пример чековите изгледаат вака, и тоа: 

а. — ПОШТЕНСКА ШТЕДИЛНИЦА 

001/01 
СОПСТВЕНИК НА ЧЕКОВНАТА СМЕТКА 

„ П У Т Н И К " 
друштво за соопштенија и. и т. 

Белград 
Број на Чековната сметка: 53-014 
во Белград на ден 18 јули 1946 год. 

Поштенската штедилница во Белград нека 
исплати на овој чек од мојот (нашиот) имот 
износ од 

Динаре (и&јаду пег стотини} 
Динари 1.500.— 

Потпис 

(Штембил и ш ж на издавачот} 
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6. - ИНДУСТРИСКА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

број тт 
Лесковац, 17 јули 1946 

(место и ден на издавањето) 
ИНДУСТРИСКА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА 

А, Д. БЕЛГРАД 
Платите по овај чек на тербт на мојата 

(нашата) текукја сметка на Петра Јанков*^ 
Динари (дваесет и пет илјади и четири стотини) 
Динари 25.400 — 

(Штембил и потпис на издавачот) 

в?. — „ЦИРКУЛАРЕН ЧЕК" 
гсрешетковна служба мегју сојузните и земските бан-
карски претпријатија со посредуење на Народната 

банка ФНРЈ 

ПРЕСМЕТКОВНА СЛУЖБА НА П Л А Ќ А Њ Е Т О 
СО ПОСРЕДУВАВ НА НАРОДНАТА 

БАНКА ФНРЈ 
(Кои државни претпријатија 

можат да исплатат чек) 
БРОЈ 1000 

ЦИРКУЛАРЕН ЧЕК 
Шлог бр, 53 

Ужице, 17 јули 1946 
(пеете и дата) 

Д О Н А Р Е Д Н А Т А БАНКА НА СРБИЈА, 
БЕЛГРАД 

за. чек од нашиот имот по 
Белград износ од 

џ^џлнтлк -СРБША 

Филијала 

(потпис) 

име или по наредба, мораат да утврдат оти е **6кот 
потпишан стварно од она лице на чие ИМ«* или по 
чија наредба гласи. Доколку на грбот на чеко* по-
с л а т повекј* полни или прости преноси должност е 
на благајникот ка ј приемот на чекот да го утврда 
идентитетот само на последниот потписник. Иден-
титетот се утврдуе со лична карта, со некоја друга 
подносилиа исправа за идентитетот или на друѓ 
уобичаен начин. 

III. — Без оглед на тоа да ли чекот гласи на име 
по наредба или на доносител, подносителот е дол-
жен да го потпише на грбот при предавачката на 
споменатите благајници. Според тоа при приемот на 
секој чек мора да се утврди, и тоа: 

а. — да ли чекот ги содржи сите битни состојци 
од^точ. I) на ова напатствие и да од издавањето на 
чекот не поминало повекје оц 6 месеци; 

б„ — да на чекот нема никакви исправки, стру-
гања и бришења; вакви чекови не можат да се при-
маат; 

в. — да е непрекината низата на преносите на 
грбот на чекот кој што гласи на име или по наредба, 
на пр чекот гласи со наредба на Јована Петрович, 
а на грбот е прв полн пренос на Жика Илич, вториот 
пренос мора да биде потпишан од Жика Илич на 
трето лице, и т н ; 

г. — да подносителот го потпишал чекот на 
грбот и на благајникот да му е лично познат или 
благајникот неговиот идентитет на несамннв начи« 
го утврдил; 

д. — кога е постапено по претходните точки 
а)—г) може чекот да се прима како готови пари под 
резерва на неговата наплата. Тоа значи — да, до-
колку чекот ке биде вратен од банкарската врска, 
макао од кој разлог (недостаточно покриле, по-
грешно исполнет, неправилно потпишан и т. н.), Пла-
ќ а њ е т о извпшено со чек има да се сторнира. 

IV. — Осигуруење од злоупотреба со чековите. 
— Во цел на обезбедЈење од к р а д е н у и т, сл~ седој, 

Ј ш и Ш ^ Џ . с е кођ јгЈ#оре дни 
^Вг^иЛИИрјЃ јфлџџ . у ѕ & з ^ о десниот гортг угол (в<г 

далечина 1—2 см.). 

8. — Чеќ&ѓ Може да ее издаде на и&е, по 
рбдбаѓ или на Доносителот. Во предните примери чѓ*. 
кот на Поштенската штедилница гласи на Доносите-
лот (не е означено името на лицето Кому # е б а да 
сет имт**, № ш е т « Ш лулето по* чија наредба Треба 
да ве -плати, а Д е ш а текстот д* биде напишано ^ 
„ув чекот на Индустриската банка на 1 

Југославија на име (наведено е ид^ето на лицето 
кому треба да се плати?, а ЦиркуЛарнИот чек по на-
редба! (наведено е името на лицето по чија наредба 
треба да се Исплати). Битна развика мегју чекот на 
доносителов И ^екот издаден наѓ т е или по наредба 
е во тоа Шо- ^ѓекот на доносителот со проста предаѓ-

гог мењагва сопственикот, а чекот на М*е или 
по наредба агора № баде пренесе« од страна? 
правното Ади физичкото4 ладе' на <ше Име или по 
чија наредба гласи. Пренос се врши н»а грбо*? на 
чекот, а ^Т^арно знач# Утврда ' приемот на Износот 
од чекот. Преносот4 маже да биде* прост ил« Лели. 
Кај простиот пренос лицето па чие и^е или гѓо чија 
наредба че^от гласи напросто го Штлишуе чекот на 
грбот. Ш л Ш о т пренос содржи следно: „Платите по 
наредба Наѓ Н. Н. вредност Лриг&аНаѓ во (го-
тово, стока, иѓ т. н.> и потпис на лицето? на чие име 
или по чи ј̂аѓ наредба чекот ТЛаси. Доколку е чекот 
издаден Наредба # доколку е пренесеа со полн 
пренос на она лице кое што прима таков чек одго-
ворно е за исправноста на потписот на својот п р о -
ходни*;. За тоа к а ј примањето на чекот' од етепШиГаТ 
подносител мора Да се* Утврди' неговиот идентитет. 
Според тоа благајниците, при приемот на ѕ^кот на 

Дѕетб упореди« црти значат да чекот 
ѓ$гто#о Д« го наплата само некоја банка. Ако мегју 

ђрТИ б н а л е а н о името на некија банка, чеко* 
може' № го поднесе на наплата само таа банка. 

Втората мерка На обезбедуење е напишаната 
ознака на *геќоТ „саѕкУ за пресметка". Таков чек не 
мѓвже* а о о п ш о да- се исплати во готово туку изно-
с е * * ^ ч^КоТ и^а да сб одобри на сметката на подна-
сит&оТ ка ј не*оја банка. 

V. — Должностите на примачите на чековите ОД 
тоЧ 3 Наредбата се следни: 

. а. — да к а ј приемот постапи по то<|. 3 #ѓ бваг 
напатствие; 

б. — да примениот чек го превлече со две упо-
редни црти од легатот долни угол во десниот горн« 
угол и испише мег ју тие црти „само на пресметка ; 

ѕ, — да на грбот на чекот, зад последниот пот-
лисник ИсМппс! „#з'но"с на чрекот одобрите' го М 
Шат* (Текукја Нлќ вековна Сметка бро.г ): 
Ѓ1оА ф е б а да се стави отисок на штембилот на 
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својата установа и потписите на лицата кои што се 
овластени да потпишуат; 

г .— така уредените чекови треба да се групи-
рат по државните банки на кои што гласат и да се 
внесат во списокот на приманите чекови, кој што 
треба да содржи следни колони: реден број, број на 
чекот, име на банката која треба чекот да го исплати, 
име на издавачот на чекот, износ на чокот и забе-
лешка. (Да се наведе името на подносителот на че-
кот ако подносителот и издавачот не е едно лице); 

д. — секој ден без оглед, колку чекови е при-
мано треба чековите со списокот од претходната 
точка на о<ва напатствие да се испратат препорачано 
на Поштенската штедилница или на онаа државна 
банка при која имате отворена сметка. 

VI. — Акредитивните чековно? упатници на По-
штенската штедилница по обликот потполно одгова-
раат на редовните чековни упатници на Поштенската 
штедилница, а носат назив „акредитивиа чековна 
упатница". Овие упитници гласат на округли износи 
кои се отштампани, и тоа Дин. 1000,— 2000.—, 5000.— 
и на износи до 500.— динари кои се гдспишуат со 
мастило, На секоја озаа упатница мора да биде на 
одредено место утиснут штембилот на установата 
која што ја издала упатницата, а во десниот горни 
угол мора да биде утиснат упатничкиот жиг на По-
штенската штедилница 

Акредитивните чекови упатници гласат - на име 
на одредено лице и истото "е должно при предава-
њето на упатницата па грбот да изврши пренос и да 
стави свој потпис. Примачот треба да го утврди 
идентитетот на потписникот г. е. да потписот ви-
стински го става она лице па кое што упатницата 
гласи. Примачите од то*. С) па Наредбата можат 
овие упатници да ги наплатат кај месната пошта или 
да ги достават на Поштенската штедилница заради 
одобрував сметката. Доколку ке ги поднесат на по-
штата се 1 о л ж ни д»ч платат одредена поштенска 
такса, а ако се доставаат на Поштенската .штеди т-
иица таа одобрувавте ке ги изврши бесплатно. Во 
обата случаи примачите се должни на акредитивната* 
чековна упатница да стават отисок на својот штем-
бил и потписите на овластените лс̂ тта. 

VII. — Општи прописи за наплатата и книжеаето. 
— Установите од тон, на на Наредбата за обиваното 
плакјање без употреба на готовина, ПРИ' излевање 
•напстствието за наплата и книжење, сообразно на 
организацијата на својата е м е тк ов о д н о - б л а г а јнич к а 
служба имаат да се придржуат на овие општи на-
патствија: 

Работата околу наплатата би требало да се ор-
ганизира првенствено преку Поштенската штедил-
ница 

Како чековите и „акредитивните чековни упит-
ници", додека се навогјаат во благајната, се составен 
дел на готовината мора да се воли ка* секоја бла-
гајна книга „Евиденција на приманите и испратените 
чекови", од која секојпат ке се види кои чекови и 
„акредитивот чекови упатчипч" се навопаат в^ бла-
гајната Секој чрк и „акредитиви-« чековна упатиица" 
при приемот благајникот ке ги запише го „Книга па 
евиденција на приманите и испратените чекови" со 
следни подаци: реден број, број на чекот, иге ма 
банката која треба да го плати чекот, износ 
ќот. име и адреса на издавачот (подносителот, по-
следниот потписник) на чекот. 

Приманите чекови во текот па еден ден имаат да 
се групираат по државните банки на кои гласат и 
дѓ се внесат во список (во дупликат) на приманите 
чекови кој што содржи следни колони: реден број, 
реден број на книгата на евиденцијата, број на че-
кот, име на банката која треба да го плати чекот, 
име на издавачот на чекот, износ на чекот и забе-

лешка. Секој ден, без оглед колку чекови е примано, 
треба со списокот препорачано да се испратат на 
Поштенската штедилница или на онаа државна банка 
кај која имате отворена текукја (жиро) сметка. 

При испракјааето секој ден ке се одолжуе бла-
гајникот по книгата „Евиденција на приманите и 
испратените чекови" во колоната на издавање со 
вкупниот износ на списокот на чековите односно на 
акредитивните чековни упатници, со назначува^ ред-
ните броеви на приемот на чековите. Дупликатот на 
списокот се здружуе кон ставот па книжењето со 
кој што се одолжуе благајната за испратените че-
кови на дотичното државно банкарско претприја-
тие. Списокот на чековите го потпишуе благајникот 
и неговиот непосреден старешина, а така исто и спи-
сокот на „акредитивните чековни упатници" ако не 
се наплатат ка;, месната пошта туку се пракјат на 
Поштенската штедилница заради о д о б р е њ е на смет-
ката. 

Опие „акредитивот чековни упатнпци" што се 
наплату ат кај месните пошти се уведу ат во книгата 
на примање паоични вредности (амач^тник) во кој 
што поштата го потврдуе нивниот прием По напла-
тата благајникот се раздолжев со вкупниот износ на 
наплатените упатниич по книгата „Евиденција на 
приманите и испратените чекови" а се задолжуе од 
днегчикот на благајната (рачњакот). 

Во случај заради невозможноста та уновчгуење 
чекот да се врати па благајната, која го примила, 
благајникот ке се задолжи по книгата „Евиденција 
на приманите и испратените чекови" заради стор-
нирање на сите книжења спроведени ПРИ приемот 
на "екот и неговото исправање на банката. 

Пратениот чек има да се предаде на она лице 
од кого е примен (на подносителот) со забелешка 
да тоа лице не <а измирило свотата обвеза со тој 
неисправен чек. Доколку е недостаток само од фор-
мална страна тоа има да се објасни на подносите-
лот за лп би го до'Е ?л чекот во г ^ п т и а состојба1. 

Неписмените лица ке вршат потпишував ^пре-
ИЈОС) на чекот и на акредитивните чекови упатнипи 

на уоби^аен начин (отисок на палецот) со назначуеае 
името, презимето и местото, пред' ограните на на-
родната власт. 

Во случај да износот на обнезата е помил од из-
носот на акредитивната чекора а упатиме должен е 
оној кој ја прима акредитивната пркосна "-/патница 
да на подносителот на истава му ја исплати- разли-
ката во готово 

III бр. 69994 
24 јули 1946 година Министер на финансиите, 

Белград Сретен ЖуЈоѕич. е. р. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

467. Закон за социално осигурував на работ-
ниците, намештениците и службениците — 781 

468. Правилник за евиденгија на д р ж е н и т е 
службеници — — 791 

469. Почелник за оснивање и работа <ча По-
слоччиц»ата за културно-уметнички при-
редби 793 

470. Наредба за ослободував™ на поле к л -
ечите машински станици од Јан«и д а ч ^ к и 793 

471. Ндпатствиа за спроведував членот 1 Уред-
бата за платениот годишен О Д М О Р на ра-
ботниците, намештениците и службениците 794 

472. Напатствие за книжење и наплата чекови 
и акредитиви« чековни упитници на По-
штенската штедилница примени по точ. 3 
Наредбата за обвезните плакјања без упо-
треба готовина — 794 

Издавач: Редакција га на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" — Белград, 
Бранкова 20. — Дирек!ор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20« —• Штампа 

на Државна штампарница Белград 

I 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 


