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БЕЛГРАД 

БРОЈ 50 ГОД. VIII 

583. 
Врз основа на чл. 32 ст. 2 од Законот за инспек-

цијата на трудот, а >во согласност со Министерот на 
шумарството на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ ЈНА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ ЗА-

ШТИТНИ МЕРКИ НА МОРСКИТЕ БРОДОВИ 
Член 1 

Членот 48 од Правилникот за хигиенските и тех-
ничките заштитни мерки на морските параход« („Слу*-
жбен лист. на ФНРЈ", бр. 55/47 и 98/48), се менува и 
гласи: 

„Станбените простории мораат да се наоѓаат над 
главната преграда на палубата, и тоа во средината на 
бродот. Во исклучителни случаи овие простории мо-
жат да се наоѓаат и на крмата на бродот. 

Отстапувања од одредбата на горниот став се ио-
зволени по одобрување од надлежната републичка 
инспекција на трудот врз основа на мислењето од 
инспекцијата на трудот за поморство', поморската са-
нитарна инспекција, централниот' одбор на синдикатот 
На работниците и службениците на поморското сто-
панство на Југославија, поморската област, ш од прет* 
ставникот на изводачот. 

Кај постари бродови, на кои станбените простории 
се сместени на прамездот, тие мораат да се наоѓаат 
зад колизионата преграда, а креветите не смеат да се 
»^радуваат до надворешната оплата на бродот". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 11908 
30 септември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на, ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегори«, е. р. 
Согласен, 

Го »истапува 
Министерот на поморство?© на ФНРЈ, 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај 

и врски, 
Крсто Попивода, е. р. 

584. 
Врз основа на чл. 24 од Уредбата за. звањата и 

платите на .службениците на Народната банка на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52), а во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ ПРЕМИСКИ ДОДАТОК И НА-

ГРАДИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА ФНРЈ 

Член 1 
На службениците на Народната банка на ФНРЈ 

може да им се наплатува премиски додаток за натфр-

лување на месечниот работен ефект и награди за вр-
шеше работи што придонесуваат за подобрување на 
работата и награди за постигнатиот успех во работата. 

Член 2 
Средствата за исплата на премиерот додаток и 

наградите од чл. 1 на овој правилник се остваруваат: 
1) од заштедите на личните и матери јадните ра-

сходи остварени од износите предвидени со финан-
сискиот план за односната работна година; 

2) од 3% од износот на каматите наплатени по-
ради задоцнување; 

3) од 1% од износот на ненасите наплатени по 
постоеќите прописи од стопанските организации во 
врска со нивното финансиско работење со банката; 

4) од вишокот на приходите на банката преку] 
нето приходот предвиден со финансискиот план, на-
мален за износите пресметани според претходните 
точки. Во овој износ не влегува вишокот наплатен 
преку износот на каматите определени со финанси-
скиот шаи. 

Отопите определени <$о овој член можат да се 
менуваат при утврдувањето на финансискиот план на 
Најраната баша на ФНРЈ за односната година. 

Начинот за книгов од ств еното евидентирање на 
износите од точ. 1 до 4 на овој член ќе се пропише 
со одделно напатствие од Главната централа на На-
родната банка на ФНРЈ. 

Член 3 
Организационата единица на Народната банк^ 

ФИРЈ што ќе ги оствари износите од претходи 
член им ги исплатува на своите слуаебеници! и pai 
ници во износ до 7% од остварените лични расх< 

Член 4 
Од остварените средства ќе се наградуваат пр) 

с т е н о оние службеници што придонеле: 
а) да се остварат средствата за наградување; 
б) да се подобри работата; 
в) да се постигне успех во работата. 
Рациснадизапиите од поголемо значење што 

жат да се изразат во паричен ефект ќе ги нагр 
ваат централи^ односно Главната централа. 

Член 5 
По предлог од синдикалната подружница рак« 

дителот на организационата единица донесува ОДЈ 
за исплата на наградите во границите на остваре! 
средства а најмногу до износ од 7% од износот 
остварените лични расходи. 

Член 6 
Вишокот на средствата остварени преку 1% 

износот на остварените лични расходи филијалите 
дозначуваат до надлежната централа на збирц 
сметка. 

Од овие средства централата ќе исплатува наг 
ди за подобрување на работата и награди за уа 
во работата на оние организациони единици што ј 
кажале нарочен успех во работата, но со тоа i 
вкупниот износ на премиите и наградите да не може 
да премине 1% од износот на остварените лични ра-
сходи во народната република. 

Вишокот преку овој износ централите го дозна-
чуваат на Главната централа на збирната сметка. 
Главната централа ќе исплатува од овие износи на-
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град.« за подобруваше на работата и награди за успех 
во работата па оние организациони единици што пока-
жале нарочен успех во работата, но со тоа што .из-
носот на премиите и наградите да ке може да прејде 
7% од целокупниот износ на личните расходи на На-
родната башка ка ФНРЈ. 

Вишокот преку овој износ Главната централа го 
уплатува во буџетот. 

Член 7 
Според чл. 24 од Уредбата за звањата и платите 

на службениците на Народната банка на ФНРЈ, oiaie 
дед стоца ќе се исплатуваат иолгодшшш и годишно. 

Бр. 2460 
3 октомври 1952 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка на ФНРЈ, 
Сергеј Крајггр, е. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

585. 
Врв основа на чл. 47 во в.рока со чл. 10 од Уредба-

та за оснивање заводи за социјално осигурување и 
ва 'временото управување со средствата за социјали'! 

| осигрување („Службен лист на ФНРЈ", 6ip. 30/52), 
а во согласност со Претседателот на Советот за за-

конодавство и изградба на (народната власт на Г р -
дата »а ФНРЈ и Министерството на финансиите на 
ФНРЈ издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВОТО НА ДОДАТОЦИ НА ДЕЦА 

ОД СТРАНА НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1) Решенијата за правото на постојаниот до затиќ 
на деца и за правото на додат оде за спрема на ни по-
роденото дете, кои -во 'Смисла, на одредбата' на ил. 17 
од Уредбата за додатоците на деца („Службен п г т 
на ФНРЈ*', б*р. 43/51), ги донесуваат за работниците и 
службениците во државните стопански; претпријатија, 
установи и надлештва — директорите на .претприја-
тијата односно старешините на установите, по вле-
гувањето во сила на ова решение ќе ги донесуваат по 
смисла на чл. 10 од Уредбата за оснивање заводи за 
социјално осигурување и за временото управување 
со средствата за социјалното осигурување — заволите 
за социјално осигурување на околината (градот). 

2) Претпријатијата, установите и надлештвата 
должни -се барањата за признавање правото на до-
датоци на деца заедно со сите потребни документи да 
ги испраќаат до надлежниот завод з»а социјално оси-
гурување во срок од еден месец од денот на приемот, 
поради донесување решенија. 

Претпријатијата, установите и надлештва!а што 
вршат исплата на додатоците на деца должни се за 
сите промени -што настанале кај уживателите на пра-
вото на додатоци на деца да го известат надлежниот 
завод за социјално осигурување. 

3) Заводот за социјално осигурување на о п ц и ј а -
та (градот) ќе устрои веднаш картотека за сите ко-
рисници на додатоците на деца, која е 'должен да ја 
води -ажурно и на време да m внесува сите промени 
што влијаат на правото на додаток на деца. 

4) Комисиите за контрола на наплатите на дода-
тоците на деца што се формираат кај заводот за со-
цијално осигурување на околната (градот) во смисла 
на Наредбата од Претседателот на Советот за на-
родно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ бр. 13479 од 7 октомври 19-52 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 50/52) но извршената кон-
трола на решенијата на кор исни цит е со мал работен 
стаж, корисниците што се даночни обврзници и кори-
сниците што примаат додатоци на деца постари од 14 
години, ќе ги испратат веднаш овие предмети до за-

водот за социјално осигурување на околната (градот) 
поради донесување нови решенија за правото на до-
даток во смисла на чл. 10 од Уредбата за оснивање 
заводи за социјално осигурување и за временото упра-
вување со средствата на социјалното осигурување. 

5) Сите решенија за правото на постојан додаток 
на деца донесени од претпријатијата, установите и 
надлештзата ќе се заменат со ново (решение од заво-
дот за социјално осигурување на ок ол иј а та (градот) 
до 31 март 1953 година. До овој еро« претпријатијата, 
установите и надлештвата — должни се сокој месец 
на заводот за социјално осигурување на околната 
(градот) да му поднесуваат списоци на корисниците 
на додатоци на деца. На овие списоци заводот ќе 
издаде налог за исплата, врз основа на мој Народната 
банка ќе изврши исплата. 

6) Одговорноста во смисла на чл. 19 од Уредбата 
за додатоците на деца, за штетата што станала по 
решенијата што ги донел заводот за социјално оси-
гурување ја сносат органите на заводот, а за штетата 
настанала по решенијата што ги донеле директорите 
па претпријатијата односно старешините на установите 
гп сл "сат inp етири ј а т а т а односно установите, без 
обзир на тоа што налогот за исплата го дал заводот 
за социјално осигурување. 

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

Бр. 13478 
7 октом вои 1952 година 

Белград 
Министер на Влагата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегори«, е. р. 
Согласен, 

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

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

586. 
Врз основа на чл. 17 и 24 од Уредбата ^за додато-

ците на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51), 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
а по претходно прибавено мислење од Централното 
веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, из-
давам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНТРОЛА НА ИСПЛАТАТА НА ДОДАТОЦИТЕ 

НА ДЕЦА 
1) Со цел да се отстранат неправилностите при 

доделувањето и исплатата на додатоците на деца ќе 
се формираат кај заводите за социјално осигурува!:,е 
на околната (градот) одделни комисии контрола 
на- решенијата за додатоците на деца, што ги донеле 
стопанските претпријатија, надлештвата и установите. 
Бо овие комисии влегува по еден стручен службеник 
од заводот за социјално осигурување и од финанси-
скиот орган на околната (градот) и претставник од 
околискиот синдикален совет. 

Исти вакви комисии се формираат кај заводите 
за социјално осигурување на народните републики, 
кои ќе им даваат напатствија на комисиите на око-
лиските (градските) заводи за социјална осигурување, 
ќе вршат контрола над работењето на овие комисии-, 
а по потреба преку свои екипи] ќе вршат и сами ке* 
посредна контрола на решенијата за правата на до-
даток на деца. 

Решенија за формирање комисии донесува вре-
мениот (одбор на заводот по предлог од органите 
чиишто претставници влегуваат во комисијата. 

2) При вршењето на контролата комисиите уста-
новуваат дали се решенијата за правото на додатоци! 
на деца во согласност со прописите за додатоциве 
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на деца, а особно: дали постојат исправни докази 
за стажот, за годините .на староста на децата, за ре-
довното школување, за имотната состојба на ко-
рисникот за правилната .примена на чл. 22 од Уредба-
та за додатоци! е на деца. Одделно треба да се зема 
во разгледање секој по оддел ен случај каде што дошло 
до резшија на доходот од 1950 година. 

3) Со оглед дека се неправилностите во поголем 
дел во врска со работниот стаж и доходот на корисни-
кот, односно со годиниве на староста на децата на 
корисникот, првенствено ќе се изврши ревизија: 

а) на корисниците со м>ал работен стаж (до 2 
години); 

б) на корисниците што се даночни обврзници; 
в) ва корисниците што имаат додаток на деца 

построи од 14 години. 
4) Ако при вршењето на прегледот ќе се устано-

ват неправилни исплати заводот за социјално оси-
гурувања на околната (градон) донесува решение 
за враќање на неправилно' исплатениот износ врз осно-
ва на кое надлежниот финансиски oipraH и' издава 
налог на филијалата на На,родната банка на ФНРЈ, да 
го пренесе определениот износ од сметката на, прет-
пријатието, установата или надлештвото на сметката 
на заводот за социјално осигурување на опколи јата 
(градот). 

Претпријатието, установата или надлештвото ќе 
покрене постапка за наплата на неправилно исплате-
ните износи на детскиот додаток против оној со чија 
вина дошло до неправилна исплата, 

За установените злоупотреби) комисиите ќе ги 
известат надлежните јавни обвинителства односно 
држ зоните пр авобранителства. 

Комисиите за својата работа ќе водат записник 
во кој ќе ја внесуваат најдената состојба, евентуални * 
забелешки и упати, кои претпријатието, установата 
или надлештвото е должно да ги изврши до ррокот 
што ќе го определи 'комисијата. 

5) Комисиите формирани кај околиските (град-
ските) заведи за социјално осигурување ќе извршат 
преглед на донесените решенија за додатоците на 
деца кај претпријатијата и другите организации нај-
доцна до 31 декември 1952 година, а до 15 јануари 
1953 година ќе им испратат на комисиите ШРИ заво-
дите за социјално осигурување на народните републи-
ки извештај за најдената состојба". Комисиите форми-
рани при заводите за социјалното осигурување на 
народните републики ќе направат соборен извештај 
и ќе го испратат до Советот за народно здравје и 
социјална даолитика на Владата на ФНРЈ, до Мини-
стерството на финансиите .на ФНРЈ и до Централното 
веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, нај-
доцна до 31 јануари 1953 година. 

6) Членовите на комисијата одговараат дисци-
плински и материјално за штетата што би се сторила 
со неправилното работење на комисијата. 

7) Трошкови те на членовите на комисијата ги 
сноси оној орган што го предлага членот на комиси-
јата. Трошоков ит е на- претставникот од синдикатот,, 
кој не прима плата од синдикалната организација ги 
сноси заводот за социјално осигурување на народната 
република. 

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

Бр. 13479 
7 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегорић, е. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р* 

587. 
Врз основа на чл. 5 и 26 од Уредбата за оснива-

ње заводи! з-а социјално осигурување и за временото 
управување со средствата за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52), а во врска со 
чл. 60 од Уредбата за опргделување и преводење на 
пензиите и инвалиднини те („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39/52), во согласност со Министерот на финансии-
те на ФНРЈ", а по претходно прибавено мислење од 
Централното веќе на Сојузот на синдикатите, на Ју-
гославија, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕВИЗИЈА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ВРЗ ОСНО* 
ВА НА КОЈА СЕ ПРИЗНАВА ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА 

ОДНОСНО ИНВАЛИДНИНА 
1) Во смисла на чл. 60 о,д Уредбата за определу-

вање и за преводење на пензиите и инвалидни« ит е 
заводите за социјално осигурување на народните ре-
публике должни се при преводењето на пензиите и 
инвалиднините да извршат ревизија на документацијата 
врз основа на која е признаено правото на пензија 
односно на инвалиднина и во случаи каде што ќе 
утврдат дека правото е признаено врз основа на не-
достаточна или направила документација да поведат 
обновување на постапката. 

2) За да се установи дали оваа работа е- спрове-
дена правилно и еднообрашо, Советот за народно 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, 
Министерството на финансиите на ФНРЈ и Централно-
то веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија ќе 
формираат заеднички сојузни комисии, кои ќе извршат 
потребна контрола во сите народни републики. 

Бројот на членовите на овие комисии ќе се опре-
дели спрема потреба. 

Комисиите ќе ги именува од редовите на лицата 
предложени од органите од претходните ставови 
Претседателот на Советот за народно здравје и со-
цијална политика на Владата иа ФНРЈ. 

3) Комисиите ќе вршат преглед на документаци-
јата и правилноста на применувањето на прописите. 

Ако (комисијата установи дека на некој ужива-
тел на пензија односно инвалиднина му е определено 
правото врз основа на недостаточна или н е з а в и д н а 
документација или ќе установи дека е неправилно 
применет пр о т е от ќе бара да се дополни документа-
цијата, ќе става свои забелешки, а каде за тоа постојат 
законски услови ќе бара заводот да поведе обнову-
вање чна постапката, во кој случај постапката ќе се 
обнови во еро« од еден месец* 

Ако комисијата установи дека со вина на службе-
никот дошло до неправилни исплати, ќе предложи 
да се започне дисциплинска постапка и постапка за на-
докнада на штетата против одговорниот службеник. 

4) Комисиите работат по напатствија од Советот 
за народно здравје и социјална политичка на Владата 
на ФНРЈ, на кој се должни да му ги "поднесуваат 
извештаите за својата работа што ќе ги б?<ра советот. 

5) Комисиите ќе почнат со работа најдоцна на 1 
ноември 1952 година. 

6) Трошковните на комисијата ти сносат заводите 
за социјално осигурување на народните републики 
во кои се вршат прегледите. 

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

Бр. 13480 
7 октомври 1062 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје социјална политика-, 

др Павле Грегорић е. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите! на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 
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588. 
Врз основа на чл. 20 од Уредбата! за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („Служ-
бен ш е т т ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНАТА НА СУРОВ 
ЦИНК, ЦИНК ВО ПРАВ И РАФИНИРАН ЦИНК 

НАМЕНЕТА ЗА ИЗВОЗ 

1. Количината на суров цинк, цинк во прав и ра-
финиран цинк 'определена- за извоз во 1952 година со 
Наредбата за определување количините за поодделни' 
производи наменети за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", б,р. 45/52), се наголемува' од 4.000 тони на 
6.400 тони и тоа за 1.200 тони* рафиниран цинк и 1.200 
јони цинк во прав. 

2. Оваа наредба влегува во сила веднаш. 

Бр. 5010 
23 септември 1952 година 

Белград 

По овластување на Стопанскиот совет 
на владата на ФНРЈ, 

Министер на финансиите на ФНјРЈ* 
Милентије Паповиќ, е. р. 

589. 
Врз основа на. чл. 20 од Уредбата тџо&от и 

увозот на стоките и за девизното работеле („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет № Вла-
дата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ КОЛИЧИНИТЕ НА ХРОМО« 
ВАТА РУДА И ГЛИНИЦА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 

1. Количината! на хромовата руда определена за 
извоз во 1952 година со Наредбата за определување 
количините за поодделни производи наменети за извоз 
(„Службен лист на) ФНРЈ", бр. 45/52) и со- Наредбата 
за наголемување -количината на храмов ат а Руда на-
менети за извоз („'Службен лист на ФДОЈ", бр. 48/52), 
се наголемува од 30.000 тони на вкупно 36.000 тони. 

2. Количината на глиница определена аа извоз во 
1952 година со Наредбата за определување количи-
ните за поодделни производи наменети аа извоз, се 
наголемува од 3.000 тони на 4.345 то&и. 

& Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 51.68 

23 сштември 1952 година 
белград 

Do овластување на Стопанскиот совет 
на Владата иа ФНРЈ, 

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

590. 
Врз основа на чл. 12 ст. 3 -од Законот за социјал-

ното осигурување на »работниците и службениците и 
нивните фамилии, Советот за .народно здравје и соци-
јална (политика на Владата на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ СО ОРТО-
ПЕДСКИ ПОМАГАЛА И СО САНИТАРНИ НАПРАВИ 

1) Заводите за социјално осигурање на околината 
(градот) км обезбедуваат на осигурениците ортопед-
ски и други помошни помагала и санитарни направи. 

I. Снабдување на осигурениците со ортопедски и со 
други помошни помагала 

2) Дали има потреба да се добијат ортопедски и 
други помошни помагала утврдуваат, по правило, ле-
кари-опецијалисти за ортопедија или хирургија на ам-
булантно-лоликлинечките установи, а каде што нема 
вакви лекари — лекарите со општа пракса. Лекарите 
со општа пракса можат да им определуваат ортопед-
ски и други помошни помагала само- на осигурениците 
што болуваат од обол ене јата при кои се потребни пс-
магалата споменати во точ. 13 под 1 од ова напатствие. 

За да ја утврдат потребата за добијање ортопед-
ски и други помагала и за вршење надзор над испра-
вноста на изработените помагала советите за народно 
здравје и социјална политика на народни ге републики 
можат во седиштата на ор топ е дозите претпријатија и; 
ортоледско-бандажерските чевларски задруги да оски-
саат посебни ортопедски амбуланти. Овие амбуланти; 
треба да бидат сместени, ако е можно, во простори-
ите на ортопедските претпријатија, ортспедско-бандг-
жерскитг чевларски задруги и на државните ортопед-
ски работилници или во нивната непосредна близина. 

3) Изработка, измена на лицето, (херцлување), 
пенџетирање, поправање и преправање ортопедски it 
друга помошни помагала вршат ортопедските npempi -
јетија и ортопедско-бандгжероките ' чевларски задруги 
Со кои склучуваат договор околиските (градските) за-
води за социјално осигурување или во нивно име за-
водите за социјално осигурување на народните репу-
блики. 

Надлежниот завод за социјално осигурување па 
околината (градот) ја одобрува изработката на пома-
гал ат а и ги он оси трошковите за изработка. 

4) Ортопедски обувки добиваат осигурениците: 
а) на кои им е потребно механичко погодило 

помагало (ортопедски апарат) заедно со обувките; 
б) на кои им е потребна метална сандала (оклоп-

на улошка) или механичко помошно помагало со ме-
тална- сандала; 

в) на кои им е потребно вештачко стопало или 
дел од стопало; 

г) на кои им е отсечен дел на ножје или под-
ножје, а не ночѕат (ортопедско помагало; 

д) на кои им1 е одземен, делум или наполно, 
лисни от, нерв (Neirvms р^гопеиѕ); 

ѓ) кои -имаат нога пократка, за повеќе од 3 см, 
без обзир дали Иоа скратување е привидно или фак-
тично; 

е) кои; имаат деформиран скочен зглоб или сто-
пало поради исчашување, кршење или коскени изра-
елски од поголеми размери; 

ж) кои имаат здрвен скочен зглоб; 
з) конг имаат петно стопало (Рез calcaneus); 
и) кои имаат коњско стопало (Рез еашпиѕ); 
ј) кои имаат завртено стопало (Pes Varus adu-

ot'UIS); 
к) МОЈИ имаат превртено стопало (Pes ta'.o varus); 
л) кои имаат стопало од типот (Pes valgus para-

Шоиѕ). 
Ортопедски!© обувки под а) и б) му припаѓаат 

на осигуреникот само дотогаш додека има потреба да 
носи вакви обувки. 

Измена, на лицето заради хер цл ув ање, пенџетира-
ње и поправање ортопедски обувки може да се ис вр-
ши само- еднаш во текот на срокот на траењето на 
ОВИ 2 обувки. 

5) G битан обувки со улошка добиваат: 
а) осигурениците при кои болестите или проме-

ните1 на. нозете станале како последица на несреќа во 
работа, и тоа оние: 

— што имаат malum pe.rfora.ns ре-скѕ; 
— што' имаат .повеќе изразени чуклев и или мно-

гу осетливи чуклев,и поради смрзнатите 
— што имаат дефекти на прстите од стопалото 

или видни прстени па стапалото; 
— што имаат спуштен уздолжен свод на стопа-

ло™; 
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— што имаат спуштен подвижен свод на стапа-
лото; 

— што имаат стопало од типот Pes v*»rus и Pes 
pl»ano valgus; 

— што немаат некои делови од прстите на една 
нога; 

— што болуваат од слонова болест (Elephants 
es's) на нозе, односно што болуваат од други оболе-
ни ја кои предизвикуваат хронични отеклиии во пре-
делот на скочниот зглоб или иа стопалом; 

— што болуваат од одземеност на нозете, а не 
носат никакви ортопедски помошни помагала осем 
ул списи; 

— што имаат коскена изразлина од помали ра-
змери на летната коска или на некоја друга шока на 
стапалото; 

— што имаат отсечен палец на една .нога; ' 
— на кои биле извршени пластични или корек-

тивни операции на скочниот зглоб односно на стопа-
л о ^ ; 

б) децата на осигурениците до наполнета 14 го-
дина возраст, и тоа оние: 

— што ги имаат промените опфатени со точ. 5 
под а) од ова напатствие; 

— што имаат скратување на нога поголемо од 
3 см без обзир дали тоа скратување е привидно или 
фактично; 

—4 што имаат многу издигнат свод на стопалом. 
Другите осигуреници со оболенијата од предниот 

став добиваат само улошки што се ставаат во обув-
ките. 

Трошковне за измена на, лице (херцлување), пен-
ЈЏ[ети1рање и поправање обувки ги сносат самите оси-
гуреници. 

6) Обични кожни нараквици добиваат оние оси-
гуреници: 

а) што носат протези поради недостаток на пр-
стите, дел од шака или рака под или- над лактот; 

б) на кои што им се отсечени обете нозе барем 
над шаларовиот зглоб. 

7) Нараквици поставени со фланел или со крзно 
добиваат оние осигуреници кои имаат одземено нај-
мал у два нерва на иста рака. 

8) Специјални кожни нараквици поставени со фла-
нел или: со крзно добиваат оние осигуреници: 

а) на кон им недостапна прст или дел од 
шака, а не носат протеза за .прст или шака; 

б) на кои им се воочени или деформирани пр-
стите. 

9) Кожна капа добиваат оние осигуреници на кои 
им се повредени коски на главата поради несреќа во 
работата. 

10) Гумени чорапи добиваат осигуреници: 
а) шт|о болуваат од проширени вени на позите; 
б) што имаат отоци на долните екстремитети 

поради прележан тромбофлебитис. 
И) Гумени коленици и гумени 40fp апчиња доби-

ваат осигурениците: 
а) што имаат лабав кол ен ен зглоб; 
б) што имаат artritis deformans на колениот 

зглоб; 
в) што имаат -повреда на ме нис« ос; 
г) што имаат лабав скочен зглоб; 
д) што имаат artrit'is deformans на скочниот 

зглоб. 
Место гумени чорапи, гумени коленици и гумени 

чорапчиња можат да се дадат еластични завои. 
12) Инвалидска количка добиваат осигурениците 

со оштетени долни екстремитети кога со современ^ 
методи за лекување или со ортопедски помагала не 
може да се овозможи стоењето и одот. Одлука на ова 
дан е е ус а лгкар-шецијалист 'за ортопедија. 

Инвалидска количка може одново да добие г 
ѓуревиќ кој при барањето нова количка ќе му ја тра-
ти на надлежниот завод за социјално осигурување 
старата количка, 

Осигуреник што добил инвалидска количка на те-
рет на заводот за социјално осигурување нема право 
да га отуѓи поникако. Ако ум<ре Осигуреникот, него* 
вата фамилија е должна да ја врати инвалидската 
личка на најблискиот завод за социјално осигурувале, 
кој ќе му ја предаде на заводот за социјално осиѓу* 
рување што ја платил количката. 

13) По постапката за добивање ортопедски и дру* 
ги помошни помагала се разврнуваат бо три кате* 
горни, и тоа: 

1) Во I категорија спаѓаат: 
а) улошки (осем оклопните ул описи), 
б) појас за спуштен стомак, 
в) појас за спујштеки органи на утробата', 
г) појас за бубрег што лута, 
д) појас за кила на зид от од мевот од Исмали 

размери, 
ѓ) појас за придржување на зидот од мевот, ио 

операција, 
е) појас за трудни жени, 
ж) појас и утеги за пупчана, пр еп опек а кесна и 

бутна кила од помали размери, 
з) сусп ен зорин, 
и) штит за око и глава', 
ј) гумени чорапчиња, коленици и чорапи, 
к) ќеса за мокрана (nrinreceptor), 
л) ќесе за измет (кометом) , 
л>) подпазувни и рачни патерици, 
м) сите видови нараквици, 
н) кожна капа, 
њ ) стап, 
6) гуми за стан, патерици и пилон, 
п) чорапи за патрљак (на рака или нога), 
р) еластични завои. 

-Постапката за добивање или поправање односно 
преправање помагала од I категорија е следно: кога 
лекарот од надлежната амбулантно -пол »клиничка уста*/ 
нова ќе утврди дека« на осигуреникот му е потребно 
ортопедско или друго помошно помагало од I кате-
горија, или негово поправање односно преправање, е 
должен да земе потребна мера и да даде свој налаз 
и мислење за тоа кое ортопедско односно друго по,-
мошно помагало му е потребно на осигуреникот, или! 
какво поправање односно преправање на помагало^ 
треба да се изврши. Потоа лекарот го упатува осигуЈ* 
речникот да се јави, со писмениот налаз и со мисле-
њето од лекарот, какјо и со бол етничката листа, на 
надлежниот завод за социјално осигурување. Натамо-
шната постапка за добивање помагала од I категорија 
ќе ја пропишат заводите за социјално осигурување 
на народните републики. 

2) Во II категорија спаѓаат: 
а) обични обувки со улошка, 
б) кратки шини сврзани за обувки. 

Постапката за добивање помагала од оваа катего* 
рија е иста како и кај помагалата од I категорија. Вф 
случај да се обновуваат орт орелските помагала под а | 
и б) на оваа точка затоа што истекол срокот за тр§]ѓ 
ење или поради неупотреблив оста hi пред да истече 
неговиот срок за траење, осигуреникот не треба д& 
се .праќа до ортспедското претпријатие за да земе 
нова мера. По исклучок, ако се појават кај осигуре-
никот некои промени што бараат да се земе нова 
мера, лекарот е должен да го констатира тоа во сво-
јот извештај кој го испраќа до надлежниот зав;Ј£д ш 
социјално осигурување. Заводот за социјално осигу-
рување ^ го упатува осигуреникот до ортопедско™ 
претпријатие врз основа на лекарскиот извештај. 

Во случај на некое компликувано оболеше, каде 
што ортопедските обувки или обични обувки со ула-
шка не можат да се изработат без присуство на оси-
гуреникот, посебната ортопедска амбуланта при орто-
педско то претпријатие или ортопедско-бандажерска че-
вларска задруга има иоаво да го повика осигуреникот 
на преглед поради земање мера. Патните трошкови ќа 
осигуреникот ги сноси во овој случај надлежниот за* 
вод за социјално осигурување. 
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3) Во ЈП категорија спаѓаат: 
а) протези, 
б) механички помошни средства (ср tone дс ки ат 

паради), 
б) ортопедски обувки што се обуваат на метал-

ни сандали односно на оклопна улошка, 
г) појаси и утеги за кила од големи размери и 

за евеитрадин. 
Кога ќе установи лекарот дека на осигуреникот 

му е потребно некое од овие помагала, го упатува 
осигуреникот до надлежниот завод за сон и јал но оси-
гурување на околната (градот), кој одобрува изра-
ботка на помагала, и го упатува осигуреникот до по-
себната ортопедска амбуланта ири ортопедско^ -прет-
пријатие или до ортоиедско-бандажероката чевларска 
задруга. Во овој случај амбулантата има право да го 
повикува осигуреникот на- проба на помагал ото онолку 
пати колку е тоа потребно, како и да го задржи се' 
додека е тоа потребно. 

14) Срокот за траење на ортопедските и други 
помошни помагала изнесува за: 

а) ортопедски обувки В месеци 
б) сбу тк 12 „ 
в) равни појаси, утеги, су опен зори и, 

ќееиња за мокрана', кеси за измет и други 
бандаж ерски средства 8 „ 

г) кожна капа 43 ,, 
д) обични кожни нараквици 12 „ 
г) поставени' кожни нараквици 36 „ 
е) 'Специјални кожни нараквици — 36 „ 
ж) гумени чорапи, коленици и чо-

з) механички помошни средства (ор-
топедска апарати) за нозе за лица до 21 
година — — 12 „ 

и) механички помошни средства за 
нозе за лица над 21 година — 24 „ 

ј) механички помошни средства за 
раце за лица до 21 година — 18 „ 

к) механички помошни средства за 
раце за лица над 21 година 24 м 

л) механички помошни средства (ор-
топедски апарати) за кичма за лица до 21 
година — — — 12 „ 

л>) механички помошни средства за 
кичма за лица над 21 година 24 „ 

м) протези за нозе за лица до 21 
година — — 18 „ 

н) протези за нозе за лица над 21 
година — — 24 „ 

њ) 'протези за раце за лица до 21 
година — — 18 „ 

о) протези за раце за лица над 21 
година — — 24 „ 

п) чорапи за патрљак (на рака и 
нога) 4 м 

р) стап, подпазувни и рачни пате-
рици со дае гуми за стап и 4 гуми за па-

е) штит за око и глава — 12 „ 
т; инвалидска количка (собна и у-

лична) 60 „ 
ќ) улошин 12 „ 

15) Утврдувањето на причините поради кои орто-
педско^ или дру«го помошно помагало станало неупо-
требиво пред да истече срокот за траење, го врши 
надлежниот лекар. Притоа лекарот е должен: 

а) да утврди дали воопшто постоји неупотреб-
ливост на помагалата и дали неулотребливсста наста-
нала пред да истече срокот за траење: 

б) да изврши преглед на осигурениците и пома-
гала, и да даде свое мислење за причини ге на пред-
времена!^ неупотребливост на пема-: Јдгпа. 

Ако предвремената неупотребен) :,:гт uu помаганата 
нг стопила поради анатомски или функционални про-
мени на телото на осигуреникот, лекарот ќе стави пре-
длог да се поправа старото или изработи ново орто-

педско помагало на терет на надлежниот завод за со-
цијално осигурување. 

Ако предвремената неупотребливост настапила по-
ради груба немарност на осигуреникот, поправањето 
на старо односно изработка на ново помагало ќе се 
изврши на терет на надлежниот завод за социјално 
осигурување со претходна поука на осигуреникот 
како треба да го чува помаганото. Во повторен случај, 
ќе се смета дека еигуреникот го расипал помагало™ ' 
намерно. Во овој случај- поправањето на старото од-
носно изработката на новото помагало паѓа на терет 
на осигуреникот. 

Во случај кога предвремената неупотребливост на-
станала поради намерно расипување, поправање на 
старото односно изработка на ново помагало не може 
да се врши на терет На заводот за социјално осигу-
рување. 

Ако предвремената-неупотребливост настапила по-
ради лоша изработка или лош материјал, заводот за 
социјално осигурување ќе поведе постапка за надок-
нада на штетата од страна на ортопедско™ прегори-
јтие што го изработило помага лото. 

Во нејасни случаи надлежниот лекар има правч да 
го упати осигуреникот на преглед во посебна о?'1 •> 
педака амбуланта и да бара нејзино мислење за при-
чините на предвремен ат а неупотребливост на помис-
лата. Во овој случај патните трошкови на осигурени-
кот ги сноси надлежниот завод за социјално осигуру-
вање. 

16) Ортопедските и други помошни помагала се 
испраќаат поради поправање или преправање до про-
изводителот по пошта, ако лекарот сам утврдил коп 
поправања односно преправања треба да се извршат. 
Ако за извршувањето на поправањето или .преправа-
њето на помагалата е нужно присуство иа осигурени-
кот лекарот по одобрение о.д заводот за социјално 
осигурување ќе го упати осигуреникот до посебната 
ортопедска амбуланта. Во овој случај осигуреникот е 
должен да го понесе со себе си оргопедското пома-
гало. 

II. Снабдување на осигурениците со очила и со други 
санитарни каррави 

17) Во случај на потреба осигурениците ги доби-
ваат овие санитарни направи: очила, топломери, ири* 
гатори, тгрмофори, ќесиња за мраз, шишиња за мо-
краќа, лопати, мушеми, гумени нараквици, пумпи за 
извлекување млеко, перничиња (воздушни), протези 
за очи и апарати за зајакнување на слухот. 

18) Кога надлежниот лекар-опецијалист на пони-
кли,пичка установа ќе утврди дека на осигуреникот 
му е потребна санитарна направа од претходната 
точка, му ја препишува на рецепт, во согласност со 
управникот од амбулантно-поли-кл нишката установа. 
Ваквиот рецепт го заверува заводот за социјално оси-
гурување на тој начин што става на рецептот број 
на својата евиденција, печат и потпис на одговорниот 
службеник. Без рецепт заверен од заводот за соци-
јално осигурување апотеката не може да му издаде 
на осигуреникот санитарна «аир а® а на терет на заво-
дот за социјално осигурување. 

19) Санитариите направи од точ. 17 осигуреникот 
може повторно да ги добие само ако од првото изда-
вање поминало најмалу дванаесет месеци и ако до-
каже осигуреникот дека старата санитарна направа 
станала неупотреблива. 

Срокот од претходниот став не се зема во обзир 
ако на осигуреникот му е потребно да ги измени ста-
клата на очилата (менувале па диоптерот). 

20) Апаратот за зајакнување на слухот го добива 
осигуреникот кој во работен однос поминал непреки-
нато најмалу 24 месеци ити со прекини 36 месеци и 
на кој таков апарат му е нужен при занимањето што 
го врши. 

Осигуреникот кој поради несреќа во работа изгу-
бил слух добива апарат за зајакнување на слухот без 
обзир на работниот стаж од претходниот став, но тод 
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услов овој апарат да му е нужен при занимањето 
што го врши. 

Апаратот за зајакнување на слухот на осигурени-
ците им го доделува заводот за гоци јално осигуру-
вање »а народната република по предлог од оторино-
лагринголошјката клиника. Заводот за социјално осигу-
рување на народната република може во извесни слу-
чаи со цел да се утврдат потребите за доделување на 
овој апарат да формира одделна лекарска комисија 
(за конкретни случаи). 

21) Санитарните направи од точ. 17 ги плаќа над-
лежниот завод за социјално осигурување по подне-
сените рецепти. 

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

Бр. 13391 
4 октомври 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегори«, е. р. 

591. 
Врз основа на чл. 1 од Решението за определува-

ше држашите органи надлежни за пропишување цени 
и тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАВАТЕ ЦЕНИ НА МАСТ, УЉЕ ЗА 

ЈАДЕЊЕ И ШЕКЕР 
1) Производните и увозните претпријатија ќе им 

продаваат шет , ул>е за јадење и шеќер на трговските 
претпријатија и на другите купувачи по цените спре-
ма условите на пазарот. 

2) До»мол1ку во прометот со овие артикли ќе се 
појават и трговски претпријатија на големо, овие 
претпријатија ќе ги формираат своите продавни цени 
спрема условите на пазарот. 

3) Трговските претпријатија на мало ќе продаваат 
маст, уље за јадење и шеќер по цените пропишани) со 
Решението за намалување единствените ирод авни це-
ни на мало на маст и шеќер („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/52). 

4) Ова 'решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 321 
20 септември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

592. 
Врз основа на чл. 27 од Уредбата за извозот и 

увозот на стоките и за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ'\ бр. 35/52), а во согласност со Прет-
седателот »а Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1) Стопанските организации кои располагаат со 
девизни средства но основот на стоковното и услужно 
работење со странство можат да ги употребат девиз-
ните средства еа сопствени плаќања во странство или 
да им ш останат иа други ст онан оки организации на 
летаните пресметковни места во срок од триесет 
(30) дена, шетајќи од денот на извештајот од На-
родната б а ш а на Ф1Н!РЈ дека им се ставени на распо-
лагање девизните средства 

Во истиот срок стопанските организации мо>кгг 
да ги употребат за сопствени плаќања во странство и 
девизните средства набавени на девизните пресмет-
ковни места. 

2) Девизните средства што не ќе ги искористат 
стопанските организации во срокот наведен во точ. 1 
од ова решение, Народната банка на ФНРЈ ги отку-
пува по званичниот курс. 

3) Во поглед на девизните средства со кои сто-
панските организации веќе располагаат, срокот од 30 
дена (тон. 1 од ова решение) истечува на 7 ноември 
1952 година. 

4) Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 5644 
2 октомври 1962 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р 
Согласен, 

За Претседателот на Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ, 

Министерот на Владава на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

593 . 
Врз ошо-ва на чл. 24 од Законот за регулирања 

на платниот промет со странство (Девизен закон) до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРАВДАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ПРИ ВНЕСУВАЊЕ, 
ПРОТИВВРЕДНОСТА НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ И 

ПРИ УВОЗОТ НА ОДНАПРЕД ПЛАТЕНИ СТОКИ 

1. Извозниците се должни разликите при внесува-
њето на противвредноста на извезените стоки (бони-
фикации, провизии, отпишувања), а увозниците р > 
злидсите што ќе се појават помеѓу износите ^ а 
однапред платените стоки и вредноста на увезениве 
с т к и , да и' ги правдаат на онаа филијала на Народна- : 

та банка на ФНРЈ при која имаат своја редовна 
динарска токуќа сметка. 

Наведените разлики мораат да бидат документи-
рани. Како документација ќе служи, во недостаток на 
други докази, оригиналната кореспонденција на прет-
пријатието со странската фирма или со стопанската 
организација што ја извршила услугата на транспор-
тот, односно на квантитативниот или квалитативниот 
прием на стоките. 

2. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да до-
несува- одлуки за правдање на разликите наведени во 
точ. 1 оц ова решение. 

3. Се овластува Управата за царини да донесува 
во согласност со Управата за статистика и епидемија 
на надворешната трговија на ФНРЈ и Народната банка 
на ФНРЈ, а по претходно прибавено мислење од Соју-
зната трговска комора, одлуки за исправките на при-
јавите за извршениот извоз и увоз на е ток ше,' и: то 
се од влијание на правдањето на извозот или увозот, 
а се однесуваат на исноставените документи од 1 
јули 1952 година до влегувањето во сита на ова 
решение. 

4. Ова. решение ќе! се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 5837 
30 септември 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите! на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 



Страна 836 — Број 50 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 8 октомври 1952 

594. 
Бре основа на чл. 137 од Законот за социјалното 

осигурување на работниците и службениците и ни-
вните фамилии, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕПИШУВАЊЕТО И ПОТРО-
ШУВАЧКАТА НА ЛЕКОВИТЕ И ДРУГИОТ САНИ-
ТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ НА ТЕРЕТ НА ЗАВОДОТ ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Републичките заводи за социјално осигурување 

ќе формираат во своето седиште потребен број стру-
чни органи за вршење контрола на препишувањето 
ага лекови (комисии). 

2. Комисиите се состојат од по еден лекар и еден 
фармацеут. 

3. Комисиите при прегледувањето, на • рецелтите, 
што ги испраќаат ап от еки,те до заводот за социјално 
осигурување на исплата со сметката, ќе утврдат 
следно: 

а) дали лекарите препишуваат потребни лекови во 
(рационални! количини и сооддветни видови; 

б) дали аптеките правилно вршат замена на 
оние лекови чија замена е позеолена; 

в)дали лекарите препишуваа-, осем лекови и са-
нитетски материјал, и други средства што не се нужни 
в а лекување. 

4. Комисиите за утврдените неправилности ќе му 
стават предлог па .заводот за социјално осигурување 
га да се преземат потребни мерки со цел да се од-
страни) неправилноста, а за утврдените штети ќе ста-
ват предлог да се надокнадат и против сторителот да-
се поведе поста пк?. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
кѕ-њето во „Службениот Л И Ј С Т на Федеративна На-
водна Република Југославија". 

Бр. 13451 
7 октомври 1052 годипз 

Бел гр а" 
.Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегорио, е. р. 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување 
со изворниот текст, установил дека во текстот на 
^Уредбата за согласување прописите на сојузните ор-
гани! на државната управа од областа на стопанството 
т о новиот стопански систем! („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 40/52), се поткрале грешки, и дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА СОГЛАСУВАЊЕ ПРОПИСИТЕ НА 
СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ОД 

ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО СО НОВИОТ 
СТОПАНСКИ СИСТЕМ 

1) Во чл. 5 точ. 24 наместо броевите „65/47", 
треба да стојат брошевите „66/47". 

2) Во чл. 2 се брише точката 331— „Уредбата за 
основањето и работењето на* Сојузниот институт за 
.механизација на пол ед ел ств ото" („'Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 17/49), бидејќи истиот пропис е споменат 
во точ. 329 од ис т о т член. 

Од Советот М законодавство и изградба на пат-
ролната власт Владата ша ФНРЈ, 3 октомври 1952 г« 

Л б Ќ СЛУЖБЕНИТЕ листови" 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 22 од*2и јули 1952 година објавува: 

Закон за народните одбори на општините; 
Закон за народните одбори на градовите и град-

ските општини; 
Закон за народните одбори на околиите. 
Во бројот 23 од 31 јули 1952 година објавува: 
Закон за избор и опозив одборници на народните 

одбори; 
Закон за заштита на страните земјишта од отпи-

вање и одронување; 
Закон за изменување и дополнување на Законот 

за држање и носење на сражје; 
Закон за изменување на Законот за прогласување 

на шумските предели околу Мавровското Поле за на-
ционален парк; 

Укпз за пренесување на установата Центар за 
унапредување на сточарството во Битолска околија 
под стопанска управа на Советот за земјоделие и шу-
марство ; 

Указ за укинување на главните управи; 
Указ за укинување на главните дирекции; 
Указ за разрешување од должност на директорите 

на главните дирекции; 
Указ за разрешување од должност на директорите 

на главните управи; 
Уредба за согласување посебните прописи за пре-

кршоци во уредбите и другите прописи на Владата и 
нејзините органи, со одредбите од Основниот закон 
за прекршоците. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

583. Правилник за изменување и дополнување 
на Правилникот за хигиенските и технич-
ките заштитни мерки на морските бродови 837 

534. Правилник за исплатување премиски дода-
ток и награди на службенициве на Народ-
ната банка на ФНРЈ — — 837 

£85^ Наредба за преземање работите во лостап-
1кат^ за остварување правото на.ЈХО^тоци 
на Ж № од утрана" на заводите за социјално 
о с п о р у в а њ е ~ Г7."~т. .~г 838 

&86. Наредба за контрола на исплатата на дода-
тоците на деца — — 838 

£87. Наредба за ревизија на документацијата 
врз основа на која се признава правото на 
пензија односно инвалиднина — — 839 

588. Наредба за наголемување количината на 
суров цинк, цинк во прав и рафиниран цинк 
наменета за извозот 840 

589. Наредба за наголемување количините на 
х ромов ата руда и- глиница наменети за и ш оз 840 

590. Напатствие за снабдување осигурениците со 
ортопедски помагала од санитарни направи 840 

591. Решение за продаваните цени на маст, уље 
за јадење и шеќер 843 

592. Решение за користењето на девизните сред-
ства на стопанските организации — 843 

593. Решение за правдање на разликите при 
внесување противвредноста иа извезените 
стоки и ери увозот <на однапред платени 
стоки 843" 

594. Решение за контрола на препишувањето и 
потрошувачката на лековите и другиот са-
нитетски материјал на терет на заводот за 
социјално осигурување — — — 844 

Исправка на Уредбата за ©огласување прописите 
на! сојузните /органи на државната управа 
од областа на, стопанството со новиот сто-
пански систем — — — — 844 
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