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286. 
О Д Л У К А 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТ-
ВРДА НА УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ДОНЕ-
СЕНИ ВО ВРЕМЕТО ОД I! ВОНРЕДНО ДО V РЕ-
ДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА 

НА ФНРЈ 

Сојузното веќе на Народната скупштина на ФНРЈ 
на својата 15 седница одржана на V редовно засе-
дание (од второто свикување) на 31 март 1952 го-
дина и Венето на народите на Народната скупштина 
на ФНРЈ на својата 14 седница одржана на V редов-
но заседание (од второто свикување) донесоа исто-
ветна одлука која гласи: 

Се потврдуваат уредбите што ги донела Владата 
на ФНРЈ во времето од II вонредно до V редовно 
заседание на Народната скупштина на ФНРЈ врз осно-
ва на чл. 1 од Законот за овластување на Владата на 
ФНРЈ за воведување нов платен систем и други сто-
пански мерки со цел да се подготви новиот плански 
и финансиски систем, и тоа: 

1) Уредбата за задолжителна калкулација и пре-
сметување на трошковните во индустријата и рудар-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/52); 

2) Уредбата за запирање издавањето на бонови 
при откупот на странските соедства за плаќање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 1/52). 

Бр. 111 
31 март 1952 година 

Белград 
Претседател 

на Веќето на народите, 
Јосип Видмар, е. р. 

287 . 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради 
согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КАМАТНИТЕ СТОПИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Одобрување кредити со наплата на камата, како и 
примање влогови на штедење по штедните книшки, 
текуќи сметки и благајнички записи со плаќање ка-
мата врши само Народната банка на ФНРЈ и месните, 
градски и задружните штедилници (во натамошниот 
текст банките). 

Член 2 
Банките на своите работи ги применуваат камат-

ните стопи пропишани со оваа уредба за одделни сто-
пански области, гранки и стопански сектори односно 
групи корисници >на' кредити, со тоа што максималните 
каматни стопи предвидени со оваа уредба не можат 
да се ' пре јд ат. 

Член 3 
Осем камата банките наплатуваат и провизии к 

трошкови о п р е д е л и со посебни прописи за услуги 
во банковните работи. 

Член 4 
Законската каматна стопа за стопанските органи-

зации се утврдува во висина на стопите цроиишан« 
со чл. 7 од оваа уредба, а за другите должни со 4%« 
Онаа камата ја плаќа должникот кога е договорена 
каматата, но не е договорена каматна стопа, и тогаш 
кога не е договорена каматата а должникот we ќе ја 
намири својата обврска во срокот. 

И. МАКСИМАЛНИ КАМАТНИ СТОПИ 
Член 5 

Банките можат по своите активни банковни ра-, 
боти да наплатуваат максимална каматна стопа до 
7% годишно. 

Член 6 
Банките можат по своите пасивни банковни работи 

да плаќаат максимални каматни стопи, и тоа: 
1) на влоговите на штедење по штедните книшки, 

до 5% годишно, 
2) на побарувањата по текуќите сметки до З ж 

годишно, и / 
3) на влоговите по благајничките записи до 4% 

годишно. 
ILL КАМАТНИ СТОПИ ПО АКТИВНИТЕ БАНКОВНИ 

РАБОТИ 
Член 7 

Банките ги применуваат на краткорочните кредита 
следните каматни стопи, и тоа: 
А) На стопанските претпријатија од држав-
ниот, задружниот и општествениот сектор; 
1) Индустрија и рударство 

Производство и расподелба на електрична енер-
гија: 

термоцентрали — 5% годишно 
хидроцентрали — 7% „ 
термо и хидроцентрали во си-
стем — — — 6% „ 

производство и преработка на ја-
глен — — — » 

производство и преработка на нафта: 
производство — 
преработка — 

црна металургија — 
металургија на разнобојни метали 
производство, оплеменување и 
преработка на неметални руди: 

производство (116 Е) 
преработка (116П) 

индустрија и преработка на метали 
бродоградба — — 
електрони ду стрија — — 
хемиска индустрија: 

фотоматеријал, фабрики за са-
пун, бои и фирнаис и козме-
тички производи — — 
друго — - т -*4-

индустрија иа градежни материјали 

Претседател 
на Сојузното веќе, 

Владимир Симиќ, е. р. 

2 Јо 
5% 
2% 
3% 

3% 
6% 
4% 
2% 
3% 

-
it 
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дрвна индустрија — — 3% годишно 
индустрија на дрвешача, целулоза 
и хартија — 3% 
.текстилна индустрија: 

конфекција и трикотажа 4% 
друго — — 5% 

индустрија на кожи и обувки: 
производство на кожи 3% 
производство на обувки и други 
производи од кожа 5% 

индустрија на гума 3% 
прехранбена индустрија: 

индустриска преработка на ово-
штие и зарзават, месо и риба, 
индустрија на тесто, млеко и 
алкохолни пијалоци, како и мел-
ници 3% 
друго — — — 5% 

графичка индустрија — 2% 
тутунова индустрија: 

откуп и ферментација на тутун 2% 
преработка на тутун (тутунови 

фабрики) _ — 6% 
филмска индустрија 2% 

2) Селско стопанство — 2% 
8) Шумарство 2% 

Градежништво: 
за постојани и повремени (термин-

ски) кредити — - 6% 
за вонредни кредити — 2% 

5) Сообраќа': 
железнички сообраќај — — 5 % 
поморски сообраќај — — 2% 
оечни и езерски сообраќај 2% 
воздушен сообраќај 2% 
друмски сообраќај — 2% 
поштенски сообраќај — 5% 

<6) Трговија: 
внатрешна трговија на мало и го-
лемо: 

со индустриски стоки — 7% 
со се лс ко-стоп ански производи 
(претежна дејност) — *>% 
со жита и брашно 4% 
претпријатија за промет со ле-
кови и апотеци — 3% 
угостителство и туризам 1% 

7) Занаетчиство и домашна радиност — 3% 
18) Станбено-комунална дејност — 2% 
9) Културно-социјална дејност 2% 
10) Дејност на државните организации 3% 

2Г" 
7% 
2% 
3% 

— 7% 

— 7% 

Б) На задружните организации 
Општи и земјоделски задруги: 

производство — — 
трговска дејност — 

Селански работни задруги 
Занаетчиски задруги — 
Занаетчиски набавно-продавни за-
други — — — 
Работничко-службенички набавно-
продавни задруги — 

В) На приватниците 
За стопански цели 7% т, 
За потрошувачки цели 6% 

Член 8 
Банките ги применуваат на инвестиционите кре-

дити следните каматни стопи, и тоа: 
на органче на државната власт, на 
државната управа и на државните 
стопански претпријатија 3% годишно 
на задружните и општествените 
организации — — — — — 2 „ 

на приватниците: 
за станбена изградба по Уредбата 
за изградба станбени згради на 
работниците и службениците 

кога учествува инвеститорот со 
сопствени средства: 

до 30% 
преку 30% — — 

за поправање станбени згради — 

2% годишно 
1% „ 
2% „ 

Член 9 
Наредната банка на ФНРЈ применува на одобре-

ните кредити на месните, градските и задружните 
штедилници 3% камата годишно. 

IV. ЗАТЕЗНИ КАМАТНИ СТОПИ 
Член 10 

На должникот што не ќе го исплати својот долг 
во срокот покрај каматата од чл. 7 и 8 на оваа уредба 
банката наплатува и затезна камата во висина на до-
говорената каматна стопа по кредитот што не е изми-
рен во срок. Затезната камата ја пресметува банката 
од срокот на доспеалоста на обврската за наплата па 
до конечната исплата на долгот. 

V. КАМАТНИ СТОПИ ПО ПАСИВНИТЕ БАНКОВНИ 
РАБОТИ 
Член 11 

Банката ги применува на примените влогови след-
ните каматни стопи, и тоа: 

на штедните влогови по штедните 
книшки — — 
на побарувањата по текуќите 
сметки: 

на државните угостителски 
претпријатија — — — _ __ 
на државното занаетчиство — 
на стопанските организации — 
за вишокот на фондот на пла-
на задружните организации и 
нивните претпријатија, вклучи-
телно и уделите — - — — -
на општествените организации 
и нивните претпријатија — -
на приватните лица — — - — 

на побарувањата на задружните 
•организации и нивните претпри-
јатија по издвоените средства на 
наменските фондови — — — — 
на влоговите по благајничките 
записи: 

со срок до шест месеци 

5% годишно 

2% 
3% 

а% 

з % 

з % 
з % 

2% 

3% 
со срок преку шест месеци — 4% 

VL ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 12 

Се овластува Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ да пропише, по предлог од Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ каматни стопи за 
претпријатијата што вршат извоз и увоз, меѓународна 
отпратничка служба и квантитативно и квалитативно 
преземање стоки. 

Претседателот на Стопанскиот совет на владата 
на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, може во текот на 1952 година во грани-
ците на максималните каматни стопи пропишани во 
чл. 5 и б од оваа уредба Да врши- потребни измени 
на висината на каматните стопи определени со оваа 
уредба, со цел да се одржат .пропорциите поставени 
со Општествениот план на ФНРЈ за 1952 година. 

Член ЛЗ 
Каматните стопи по оваа уредба ќе се применуваат 

наѓ краткорочните кредити почнувајќи! од 1 април 1952 
година доколку се во прашање т е к у т сметки, а во 
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сите други случаи од следниот срок за плаќање што 
доспева по влегувањето во сила на оваа уредба. 

Каматните стопи пропишани со оваа уредба за 
долгорочни кредити ќе се применуваат на кредитите 
што ќе се одобрат по влегувањето во сила на оваа 
уредба. 

Каматните стопи по пасивните банковни работи ќе 
се применуваат почнувајќи од 1 април 1952 година. 

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

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" на кој ден престанува да 
»важи Уредбата за м&ксимирање на каматните стоти 
(„Службен лист на ФНРЈ'', бр. 71/48) како и сите про-
писи, што се во спротивност со оггм уг^тба. 

28 април 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

288. 
Врз основа на чл. 10 од Законот за буџетот на 

Федеративна Народна Република Југославија за 1952 
година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот 
на финансиите на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА НЕИЗМИРЕН ИТЕ ОБВРСКИ 

НАСТАНАТИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1951 ГОДИНА 

I. По оваа наредба ќе се ликвидираат »ненамире-
ните обврски: 

1) на инвеститорите спрема изводачите на инве-
стиционите работи и на испорачувачите иа инвести-
циони материјали, и тоа: 

а) за звршените градежни паботи на објектите 
што биле одобрени со задолжителниот или незадолжи-
телниот план на градежните работи за 1951 година; 

б) за опрема од вонпазарните стоковни- фондови 
испорачана од претпријатијата што биле овластени да 
ги снабдуваат инвеститорите со опрема од всшпазар-
•ните стоковни фондови; 

в) за испорачаната опрема чи јата набавка не а 
во спротивност со точ. 10 од Наредбата за мерките 
зз штедење артикли за широка потрошувачка („Слу-
жбен лист -на ФНРЈ", бр. 59/50), како и за опрема 
набавена од 'Приватните лица ако е набавката извршена 
по прописите од Наредбата за купувањата што ги 
вршат стопанските претпријатија, надлештвата, уста-
новите, задругите и општествените организации од 
приватните лица („Службен лист на ФНРЈ4', бр. 85750); 

г) за увозната опрема ако е увозот одобрен од 
надлежниот орган за надворешна трговија: 

д) за услугите и набавките што се сметаат како 
инвестиции. 

2) Планските и 'признатите губитоци како и дру-
гите обврски иа буџетот спрема државните стопански 
претпријатија, само врз основа на поднесените и одо-
брените завршни сметки на стопанските претпријатија. 

3) Обврските по личните и материјалните расходи 
на установите и надлештвата. 

4) Обврските на буџетот врз основа на точ. 5 од 
Напатствие™ на Министерот на/ финансиите на ФНРЈ 
бр. 13950 од 2 јули 1951 година. 

Обврските за в он плански инвестиции: како и сите 
други обврски по инвестициите што не се споменати 
во точ. 1 ги плаќаат државните стопански претор и јаг-
ти ја (инвеститорите) од средствата за сопствени инве-
стиции. 

И. Исплатата на обврските од точ. 1—4 под^ 1 на 
оваа наредба, надлежните финансиски органи ќе ја 
вршат на терет на сметката „Ликвидација на обвр-
ските по буџетот за 1951 година" што ќе се отвори за 
таа цел при седиштето на Народната банка кое го 
извршува односниот буџет. Средствата на оваа сметка 
ќе се формираат од: а) остварените вишоци на при-
ходите по буџетот на односниот орган на властта за 
1951 година; б) уплатите на вишоците на сопствените, 
обртни средства на стопанските претпријатија (с-ка 
800022 до 805022); в) враќање на буџетските средства 
што произлегуваат од пресметката по буџетот за 1951 
година и поранешните години; г) други наплатени бу-
џетски приходи (од установи и надлештва,'^д укинати 
фондови и др.) за 1951 година, што не се планирани 
во буџетот за 1952 година. 

Вишокот на средствата на сметката од претход-
ниот став што ќе преостане по извисувањето на обвр-
ските по буџетот на нижиот орган на државната власт, 
ќе се пренесе во корист на републичка^ сметка 
„Ликвидација на обврските по буџетот за 1951 година". 

Мањокот на средствата по републичките сметки 
што ќе настане поради измирување иа ликвидним 
обврски ќе се покрие на терет на сметката 800036 — 
други приходи од стопанството за 1951 година — со 
која располага Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

III. Барањата за одобрување на средствата за 
исплата на обврските од точ. I на оваа наредба, ќе пс 
поднесат инвеститорите односно наредбодавците нај-
доцна до 15 мај 1952 година, « тоа: 

1) инвеститорите, за обврските од точ. 1 а) до д), 
под I на оваа наредба, до надлежното' седиште на На-
родната банка — службата за долгорочни работи (бив-
ша Државна инвестициона банка) со следните пода-
тоци: а) ознака на буџетот од кој е вршено финанси-
рањето на инвестиции; б) кому ќе се изврши исплатата 
(услугодавец — продавач); в) кога настанала обвр-

ската; г) намена на инвестицијата (капитална изградба 
или општествен стандард); д) инвестиционе* елемент 
(градежни работи, увозна опрема, домашна опрема, 
вонпазарна опрема ити.); ѓ) износ на обврската; е) 
квота за градежните работи односно лимит — кредит 
по други инвестициони елементи. За градежните ра ' 
боти од задолжителниот план ќе се наведе одделно 
одобрениот износ на дополнителните средства; и ж) 
објаснение зошто не е об&рската ликвидирана на 
време. 

Списокот на обврските од претходниот став инве-
ститорите го испраќаат во дупликат со прилог на 
соодветните документи (ситуации, фактури, одобре-
нија за увоз, одобренија за купување од приватен 
сектор ити.). 

Седиштето на Народната банка —" службата за 
долгорочни работи (бившата Државна инвестициона 
банка) по извршената контрола на документите, за 
обврските што им одговараат на условите од точ. 1 
а) до д) ќе го испрати списокот до надлежниот фи-
нансиски орган поради отворање кредит, -а докумен-
тите ќе ги задржи кај себе поради ликвидација. 

2) Наредбодавците, за обврските по личните из 
материјалните расходи (3, 4 и 6 дел на буџетот), ќе 
испратат список на обврските непосредно до надле-
жниот финансиски орган со прилог на соодветните 
документи, со следни податоци: а) реден број, б) 
кому ќе се изврши исплата, в) датум кога настанала 
обврската, г) зошто е обврската создадена, д) износ 
на обврската, ѓ) дали имало расположив кредит за 
создавање на обврската, е) образложение зошто 
обврската не е ликвидирана на време, и, ако немало 
кредит, па чија наредба е создадена обвоската, како 
и име и презиме на лицето кое е одговорно што не е 
обврската ликвидирана на време односно што е обвр-
ската создадена без покриќе. 

По извршениот преглед на документите финанси-
ските органи ќе им отвораат на наредбодавиите оддел-
ни акредитиви за исплата на ликвидните обврски на 
терет на с-ка „Ликвидација нд обврските по буџетот 
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за 1951 година", а против одговорима лица ќе пове-
дат постапка за навртените финансиски прекршоци. 

3) Обврските спрема стопанските претпријатија на 
име плански губитоци и други обврски финансиските 
органи ќе им ги исплатуваат непосредно на претпри-
јатијата врз основа на поднесените и одобрените завр-
шни сметки, а истовремено ќе издаваат налози за 
уплата иа обврските на претпријатијата спрема буџе-
тот на соодветните сметки ири Народната банка ана-
логно иа Наредбата од Министерот иа финансиите .на 
ФНРЈ бр, 24989 »а уплата одделни видови приходи 
ма сметките кај Народната банка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/52). 

4) Обврските од точ. 4 под I на оваа наредба, т. е. 
обврските на буџетите на оддели« народни одбори што 
лраизлегуваат од точ. 5 .»»а Напатствие™ од Мини-
стерот иа финансиите на ФНРЈ бр. 13950 од 2 јули 
1951 година, поверенството за финансии на народниот 
одбор ќе ги ликвидира според постапката пропишана 
©о напред споменатото напатствие со тоа, што на На-
родната банка — на службата за долгорочни работи 
Сна бившата Државна инвестициона банка) во смисла 
ка точ. 20 од споменатото напатствие ќе и* го уплати 
вкупниот износ од пресметката (точ. 14 од опомена-
тото напатствие) намален со збирот на износите од: 
а) должниот дано«, б) задолжувањето врз основа на 
в ал ори зани јата и в) социјалниот придонес. 

IV. Списоците на обврските што не можат да ги 
ликвидираат иа терет на својата сметка „Ликвидација 
на обврските по буџетот за 1951 година" поради! не-
достиг на средствата, народните одбори ќе ги: испра-

в а т до министерството на финансиите на народната 
.(република. По извршената проверка на ликвидноста 
i«a> обврските во списокот, министерството на финан-
сиите на народната (република ќе го дозначи соодвет-
ниот износ во корист на сметката за ликвидација на 
обврските на народниот одбор на терет на истоиме-
ната републичка сметка. 

V. Со цел за правилна ликвидација на обврските 
ио о-ваа наредба при финансискиот орган ќе се фор-
мира одделна комисија од три члена во која влегува 
задолжително повереникот за финансии при народните 
одбори, а началникот на буџетското одделение во ко-
мисијата при министерството на финансиите. 

Комисијата ќе става предлози за започнување по-
стапка за финансиски прекршоци пратив лицата што 
создале обврски спротивно на законските прописи, како 
и против лицата со чија вина не се ликвидирани! 
обврските на време. 

За исплати на обврските извршени спротивно на 
оваа наредба, како и за исплати! на обврските спро-
тивно на законските прописи за кои не предложиле 
започнување постапка против одговорните лица, коми-
сиите сносат материјална и дисциплинска одговорност. 

VI. Обврските по инвестициите на стопанските 
претпријатија — на инвеститорите што преминале во 
текот на 1951 година од надлежноста на еден но над-
лежност на друг орган, ќе се ликвидираат од сред-
ствата на оној орган на државната власт од чиј буџет 
во текот на 1952 година е вршено финансирањето на 
Јавните инвестиции. 

VII. Начинот на ликвидацијата на обврските за 
испорачен« инвестициони материјали од репарационо 
потекло ќе се регулира со посебни прописи. 

VIII. Ликвидацијата на обврските по оваа наредба 
ќе се заврши најдоцна до 15 јуни 1952 година. По овој 
срок, ненамирените обврски ќе се исплатуваат на терет 
на буџетот за 1952 година на оној орган на државната 
власт чиите органи ја создале обврската. 

IX. За извршените исплати на обврските по оваа 
наредба финансискиот орган ќе состави одделен пре-
глед — пресметка по деловите и разделите спрема ка-
рактерот на расходите и на наредбодавците што ја 
создале обврската. Оваа пресметка, како прилог, ќе 
биде составен дел од завршната сметка "За 1951 година. 

X. На фактурите што се ^поставуваат во 1952 
година за испорача и услуги извршени во 1951 го-
дина, испорачачите се должни видливо да означат 
дека фактурата се однесува до испорачките и услу-
гине извршени во 1951 година. 

XI. Што се однесува до пресметката на данокот 
на промет на производите за работите извршени до 
31 декември 1951 година заклучно, изводачите на ра-
ботите ќе постапат во сето по наредбата од Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ за сроковите за уплата 
на данокот на промет на производите и пазарната 
добивка бр. 12000/51 („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/51) а уплатите ќе ги вршат во корист на сметката 
800036 при Народната банка. 

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

Бр. 1479 
28 април 1952 година 

Белград 

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

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

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

289. 
Врз основа на чл. 8, 39, 44 и 83 од Уредбата за 

звањата и платите на железничкиот персонал („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/52), а во согласност со 
Советот за законодавство и изградба на народната 
»ласт на Владата на ФНРЈ и со Централниот одбор на 
синдикатот на железничките (работници и службеници 
на Југославија, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ 

I. ПОЛОЖАЕН ДОДАТОК 

Член 1 
Раководните места за кои по овој правилник се 

определуваат .положа јин додатоци и висината на по-
ложајните додатоци за тие раководни места се: 

1) Управна железничка служба 

Раководно место Месечен износ 
на додатокот 

помошник на Директорот на Главната 
дирекција на југословенските желе-
зници 

директор на дирекција на железниците 
помошник на директорот на дирекци-

јата на железниците 
началник на одделение на Главната 

дирекција на југословенските желе-
зници 

началник на одделение на дирекција 
на железниците 

шеф на отсек или на група која е »во 
ранг на отсек во Главната дирекција 
на југословенските железници 

шеф на отсек или на група која е во 
ранг на отсек во дирекцијата на же-
лезниците 

4.000—6.000 
3.000—5.000 

2.000—4.000 

1.500-4.000 

1.000—3.000 

800—2.000 

500—1.500 
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2) Извршна железничка служба 
А) Во сообр а ка јн о - ко м е рци ј ал н ат а служба 

Раководно место 

Месечен износ на 
додатокот и ранг 

на единицата 
иГ it »V 

шеф на ср обра 
ќаен сектор 
сообраќаен 
контролор 
транспортен 
контролор 
шеф на 
станица 
помошник на шеф 
на станица 
шеф на магацин 
шеф на работил-
ница за изработка 
на сообраќаен 
прибо-р 

800—1500 

800—1500 

800—1500 

2000—2500 2000 1400 900 600 400 

1200 
1200 

900 

900 
900 

700 
700 

Шефовите на станици во Сараево, Љубљана и 
Скопје во поглед на положајниот додаток ќе се сме-
таат како шефови на станици вон ранг. 

Б) Во машинската служба 

Раководно место 

Месечен износ на 
додатокот и ранг 

на единицата 
< П (II IV" 

шеф на ложилница 
шеф на самостојна 
колска работилница 
шеф на самостојна 
лож ил пичка 
работилница 
помошник на шеф 
на ложионица 
шеф на вуча на 
ложи линца 
шеф на ложилничка 
работилница 
шеф на колска 
работилница на 
ложилница 
шеф на секција за 
јака струја 
шеф на одделение 
на секција за јака 
струја 
шеф на гаража на 
моторни возила 

800—1200 

800—1200 

800—1200 

800 700 

800 700 

800—1200 800 700 

800—1200 800 700 

1200 

700 

600 

В) Во службата за одржување пруги 

Раководно место 

шеф на секција 1.000—2.500 
помошник на шеф ва секција 700—1.000 
надзорник на пруга 500— 700 
надзорник на мо-с.ови 500— 700 
надзорник на згради 600 
надзорник на каменоломи 600 
надзорник на шлункара 600 
надзорник На работилница при 
секција за одржување струга 600 
надзорник за бетонски 
производи 600 

Г) Во службата за телеграфско-телефонски и 
сигнално сигурносни постројки 

Раководно место 
Месечен износ на 

додатокот без обзир на 
рангот на единицата 

шеф на -работилница за теле-
графско-телефоиски и сигнал-
но сигурносни постројки 
главен надзорник за теле-
т раф еко - те л е ф он оки и сигнал-
но-сигурносни постројки 

900-1.200 

900—1.200 

Д) Во функционалните служби 

Раководно место 
Месечен износ на 

додатокот без обзир на 
рангот на единицата 

2000—2500 2000 1400 900 600 

800—1200 

шеф на главно стовариште 800 
шеф на стовариштето 500—700 
шеф на реонска група на 
контролата за приходи 600—8GO 
шеф на пресметковна група 400—600 
шеф на сметководство 

на единица 500—800 

Член 2 
Положајниот додаток се исплатува месечно уна-

пред и припаѓа од првиот ден на наредниот месец но 
преземањето на должноста до крајот на месецот во> 
кој што е службеникот разрешен од должноста на 
раководното место. 

Положајниот додаток им припаѓа на службениците: 
и за време на годишен одмор, болување и платено« 
отсуство, а не припаѓа за време на отстранување од 
должност. 

Член 3 
Старешината надлежен за назначување ја опре-

делува со решение висината на иоложајииот додаток 
во случаи so кои е определен положаен додаток за 
едно раководно место помеѓу најмалиот и најголемиот 
износ. 

И. ДОДАТОК ЗА РАНГ НА ЕДИНИЦАТА 
Член 4 

Работните места за кои по овој правилник се 
определуваат додатоци за рангот на единицата и ви-
сината на додатокот за тие места се: 

А) Во сообраќајната служба 

Месечен износ на 

Месечен износ на 
додатокот без обзир на 

рангот на единицата 

Работно место на единицата 
II 111 

отправник на возови 1.600 1.200 800 600 
надзорник на маневра 1.200 900 700 500 
ракувач на маневра 1.000 800 600 500 
маневрист 900 700 500 400 
надзорник на скретница 1.000 800 600 500 
блокар 750 600 400 350 
скретничар 750 600 400 350 
телеграфист 800 600 400 ЗОО 
транзитер 600 500 350 250 
попишувач на коли 600 500 400 ЗОО 
колски службеник 600 500 350 250 
школски службеник 1.200 900 700 500 
распореден службеник 1.200 900 700 400 
сообраќаен отпратише 500 350 
транспортен отпратник 500 350 
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Б) Бо машинската служба Работао место 
и Месечен износ на 

Работно место 
јо додатокот и ' ранг 

Работно место SB на единицата 
ѕ I 1! > П 

надзорник на локомотиви 1.600 1.200 800 700 
машиновођа на маневра 1.200 900 700 600 
огнар на маневра 1.000 750 500 450 
потпалувач на локомотиви 400 ЗОО 250 200 
изводач на локомотиви 700 600 500 400 
школски службеник 1.200 ООО 700 500 
распореден службеник 1.200 900 700 400 

Месечен износ на 
додатокот 

Член 5 
Додатокот за рангот на единицата за машиновоѓа 

и огнар на маневра се определува според .рангот на 
станицата на која вршат маневра. 

Член 6 
Додатокот за рангот на единицата се исплатува 

месечно уназад и припаѓа само за време на стварното 
вршење на службата на определио работно место за 
кое е предвиден додатокот. 

Член 7 
Додатокот за рангот на единицата им припаѓа на 

службениците и за време годишен одмор и платено 
отсуство и тоа во износот определен за соодветното 
работно место. 

ЈИ. ДОДАТОК ЗА РАБОТНО МЕСТО 
Член 8 

Работните места за кои по овој правилник се 
определуваат додатоци за работно место на службе* 
ин ци те вклучени во процесот на транспортот и виси-
ната на додатоците за тие места се: 

А) Во сообраќајната служба 

Работно место Месечен износ на 
додатокот 

отправник на возови ЗОО в 
надзорник на маневра ЗОО в 
ракувач на маневра ЗОО в 
ман еври ст ЗОО в 
надзорник на скретници ЗОО в 
скретничар ЗОО в 
испитувач на коли 250 в 
одјавничар 400 
возовоѓа 600 
возен манипулант 500 
кондуктер 500 
кочничар 600 
амбулантна чистачка 400 

станица IV и V ранг 
станица IV ранг 
станина TV и V ранг 
станица IV и V ранг 
станица IV ранг 
станица IV и V ранг 
станица IV и V ранг 

Б) Во машинската служба 
500 в ложилница IV ранг надзорник на локомотиви 

надзорник на колско 
електрично осветление 
и греење 500 
ракувач на колско 
електрично осветление 
и греење 500 
надзорник на колско 
гасно • осветление 500 
ракувач на колско 
гасно осветление # 500 
надзорник на јака струја 800 
надзорник на електро-
вучни потерници 800 
ракувач на електро-
вучни пот станици 600 
надзорник на возен вод 
на електрични железници 800 

ракувач на возен вод на 
електрични железници 
надзорник на локомотиви 
Ва електролокомотивоко 
депо 
службеник кај надзор, кон-
трола и проби на инста-
лации на јака струја 
(струја од висок напон) 
машиновоѓа нр маневра 
огнар на маневра 
надзорни« на преведу-
вачи на коли 
•прегледувач на коли 
подмачкувач на коли 
машин ов оѓа 
мотото оѓа 
огна«п 
помошен машиновоѓа на 
електрону^ 
изволач на локомотиви 
кордовски инженер 
л абол атт т 

600 

600 

600 
400 в станица IV и V ранг 
400 в станица IV и V ранг 

800 
800 
500 
800 
800 
800 

800 
ЗОО в ложилница IV р-1 ' 

1000 
зоо 

В) Во службата за одржување пруги 
надзорник на длабоки 
бунари есо 
десетар на пруга 400 
чувар на пруга 600 
чувао на клисури и 
косини 600 
чувар на водовод 600 

Г) Во службата на теле! рафско-телефонски и 
сиг н а лио- сигу р носни постројки 

оперативен надзорник на 
телеграфско - телефонски 
и сигма лио - сиг у ри осми 
постројки 600 
ракувач на телеграфско-
телефонски и сити али о-
сигурносни постројки 400 
чувар на телеграфско-
т ел е фоне ки и сигнално-
ситупносни линии и по-
стројки ЗОО 

Член 9 
Додатокот за работно место определен во претход-

ниот член за возниот и локомотивскиот персонал на 
отворена пруга и прегледувач« на коли се наголемува 
за 5 0 а к о вршат служба на пругите: Коњиц—Бра-
дине, Нутрија—Равна Река—Пасуљаноке Ливаде и Је-
сенице—Горица, а за 30% ако вршат служба на тту-
гите: Титово Ужице—Вишеград, Бреза—Вареш, Голети 
—Комар, Барили—Теди« Хан, Олово—Хан Пијесак— 
Кусаче, Јајце—Личка Калдрма, Срнетина—Сеница До-
ња, Српска Моравица—Ријека, Огулите—Сплит. Бихаќ 
—Книн, Горица—Сежана, Дивача—Пула и Лупоглав— 
Сталне. 

Член 10 
Додатокот за работно место се исплатува месечно 

уназад и му припаѓа на службеникот само за време 
на стварното вршење на службата на работното ме-
сто за кое е предвиден додатокот. 

Член 11 
Додатокот за рабојно место им припаѓа на слу-

жбениците и за време на годишен одмор и платено 
отсуство и тоа во износот определен за соодветното 
работно место. 
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IV. ДОЛА!ОКОТ ЗА ОДДЕЛНИТЕ УСЛОВИ НА 
РАБОТЕЊЕТО 

Член 12 
Работните места 9а кан по овој правилник се 

определуваат додатоци за одделни услови на работе-
њето и висината на додатоците за тие работни ме-
ста се: 

Работно место Месечен износ на 
додатокот 

работи на службеници во хемиско-те-
хнолошки и хемиски лабораториуми 
на работа со киселини и ракување со 
алкалии, отрови, лекозапаливи теч-
ности и отровни гасови, (bo е Лори и и 
арсенови е дишења и во атмосфера во 
која се наоѓа папа оп лекоиспарливи 
материи, јаглен плав и др 400— 800 

ррпоти на службеници постојано запо-
слени на рентгечолошко испитување 
материјали 400— 800 

работи на службеници во отворени ке-
еони во вода 400— 800 

работи на службеници во пневматички 
кесоети 600—1.200 

Член 13 
Додатокот за одделните услови на работењето се 

исплатува месечно уназад. 

илен 14 
Додатокот за одделните услови на работењето им 

припаѓа на службениците и за време на годишен од-
мор и платено отсуство и тоа во износот определен 
за соодветното работно место 

Член 15 
Старешината на единицата ја определува со реше-

ние висината на додатокот за одделните услови на 
работењето во секој конкретен случај во границите 
опре пелени во чл, 12 оп овој правилник, 

V. ДОДАТОК ЗА ТРОН [КОВИТЕ ПРИ ПАТУВАЊЕТО 
НА ВОЗНИОТ И ЛОКОМОТИВСКИОТ ПЕРСОНАЛ 

Член 16 
• 

За вршење служба на возниот и локомотивскиот 
персонал на воз на работите на: кочничар, кондуктер, 
манипулант на воз, возен магационер, возовоѓа, огнар 
на парна локомотива, огнар на папен котел помошен 
машиновоѓа на електровуча, машиновоѓа на парна, 
електрична, електромоторна и моторна вуча, пилот, 
магацински работник нп лепчин воз и амбулантна чи-
стачка му припаѓа додаток за трошковите при пату-
вањето. 

Член 17 
Додатокот му припаѓа на персоналот споменат во 

претходниот член за сето време проведено на воз по 
редот на возењето, како и за времето што е потребно 
за подготвително-завршната работа кај возовите. 

Член 18 
Кај возовите што сообраќаат со намалена брзина 

поради превожење дефектни возила, како и кај возо-
вите што сообраќаат со цел за чистење пруга од снег 
во работното време се признава стварното време на 
патувањето. 

Кај работни и помошни возови во работното вре-
ме се признава целокупното време проведено на ра-
ботилиштето, а времето на возењето од домицилот до 

работилиштето и од работилиштето до домицилот по 
редот на возењето, како и времето што е потребно 
за подготвително-завршната работа кај тие возови. 

Член 19 
Додатокот изнесува за секој признат час во прет* 

ходниот член, и тоа: ' 
1) до извршувањето на месечната Работна норма! 

а) за локалните возови по 3 динари, 
б) за сите други возови по 7 динари; 

2) преку месечната работна норма: 
а) за локалните возови по 6 динари, 
б) 'da сите други возови по 15 динари. 

Месечната работна норма претставува определен 
број патувања што треба возниот службеник да го 
пропатува на возовите за 208 часа во месецот. 

Член 20 
На железничкиот персонал што ги врши работите 

споменати во чл. 16 од овој правилник на возовите на 
пруга од 0,68 метра му припаѓа додаток од точ. 1)ј 
чл. 19, како за процентите на извршувањето на ме* 
сечната работна норма така и за процентите на изер* 
шувањето преку месечната работна норма. 

Член 21 
На железничкиот персонал што ги врши работите 

споменати ^ чл. 16 од овој правилник, што ќе остане 
без своја вина во станица вон од домицилот повеќе од; 
12 часа, му припаѓа за тоа време 50% од 'дневницата 
за службено патување, доколку не ќе биде употребен 
за патување во служба на воз. 

Член 22 
Начинот за вршење евиденција и пресметка на 

додатокот го пропишува Главната дирекција на југо-
словенските железници со посебно напатствие, 

VI. НАГРАДА ЗА ПРОНАЈДУВАЊЕ ОПАСНИ РАСИ-
ПУВАЊА НА КОЛИ И НА ЛОКОМОТИВА ВО СОО-

БРАЌАЈОТ 
Член 23 

За пронајдени расипувања на коли и на локомо-
тива во сообраќајот на прегледувачот на коли и на 
машиновоѓата им припаѓа награда, и тоа: 

1) за пронајдена пукнатина на тркало или бандаж 
200 линари: 

2) за пронајдена пукнатина на Бучниот уреѓаЈ 
200 динари; 

3) за пронајдена пукнатина на оска 2.000 динари. 
Одлука за исплата на оваа награда донесува над-

лежниот шеф на ложилницата, 

VII. НАГРАДА ЗА ПРОНАЈДЕНА ПУКНАТА ШИНА 
Член 24 

На лице што ќе пронајде пукната шина на отво-
рена пруга му припаѓа награда во износ од 500 динари. 

Одлука за исплата на оваа награда донесува над-
лежниот шеф на секирата за одржување пруга, 

VIII. ДОДАТОК НА НОЌНА РАБОТА 
Член 25 

Кога железничкиот персонал врши прекувремена 
работа ноќе му припаѓа додаток за ноќна работа. Не 
се смета за ноќна прекувремена работа онаа работа 
што се врши во редовни смени, (во турнус, редовно 
дежурство). 

Член 26 
Додатокот за ноќна работа изнесува 0,5% од основ-

ната месечна плата за една ноќ. 
Ако персоналот проведе на ноќна работа помалу 

од половина на времето кое се смета како ноќ, тогаш 
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Му припаѓа половина од додатокот определен во ст. I 
да овој член. 

Како ноќна работа се смета работата што се врши 
во времето од 22 до 5 часа. 

IX. ДОДАТОК ЗА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБОТА И ЗА 
РАБОТА НА ДЕН НА НЕДЕЛЕН ОДМОР 

Член 27 

На железничкиот персонал во извршни ге желе* 
јж ички единици кога работи прекувремено му припаѓа 
додаток за прекувремена работа. 

Како прекувремена работа во железничките извр-
шни единици се смета работата преку пропишаното 
{работно време во следните случаи: 

1) работата на расчистување терен после несреќа 
| i воспоставување сообраќај по несреќа или по еле-
ментарни непогоди; 

2) сите приоритетни и итни работи сврзани за 
определени срокови за извршување што ја услову-
ваат безбедноста, сигурноста и непрекинатоста на 
-сообраќајот (измена на мостовски конструкции, обе-
збедување лизган и ци ити.); 

3) работа на одржување локомотиви во сообра-
ќајот. 

Ма железничките службеници во извршните же-
лезнички единици што работат во случаите предвидени 
в о претходниот ciaB на ден на неделен одмор им при-
паѓа додаток за работа на ден на неделен одмор. 

Правот« на додаток за прекувремена работа одно-
сно на додаток за работа на ден на неделен одмор го 
имаат: 

1) во случаите под 1) сите службеници што уче-
ствуваат на тие работи; 

2) во случаите под 2) и 3) само службениците 
што раководат непосредно со работа на работниците 
кои вршат работи споменати во тие точки. 

Додаток за прекувремена работа односно за ра-
бота на ден на неделен одмор во случаите од овој 
член им се исплатува на работниците по посебни про-
писи. 

Член 28 
За воведување прекувремена работа односно ра-

бота на ден на неделен одмор старешината на едини-
цата мора пред да почне прекувремената работа од-
носно работата на ден на неделен одмор да издаде 
писмена наредба. 

Без писмена наредба за воведување прекувремена 
работа односно работа на ден на неделен одмор дода-
токот за прекувремена работа односно за работа на 
ден на неделен одмор не може да се пресмета и ис-
плати. 

Член 29 
Додаток за прекувремена работа изнесува 50% од 

основната плата по работен час. 
Платата по работен час се добива кога ќе се по-

дели основната месечна плата со 208. 
На ист начин се постапува и кај пресметувањето 

на додатокот за работа на ден на неделен одмор. 

X. ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТАТА ВО ПРОДОЛЖЕН 
ТУРНУС 

Член 30 
На железничкиот персонал што врши служба во 

продолжен турнус врз основа на писмена одлука од 
надлежниот старешина му припаѓа плата За работата 
во продолжен турнус. 

Како работа во продолжен турнус во извршната 
железничка служба се смета работата преку времето 
определено за работа во една смена (турнус) во еден 
месец на работното место на кое е воведена работата 
во смени (турнус). 

Износот на платата за работа во продолжеа турнус 
се пресметува на тој начин што основната плата заедно 
со додатоците за рангот на единицата и за работното 
место (доколку се определени такви додатоци за одно-
сното работно место) се множи со времето на трае-
њето на работата во продолжен турнус во часови и ќе 
се подели со времето на траење на службата во тур-
нус месечно на односното работно место, изразено во 
часови. 

Така, на пример, времето на траењето на службата 
во турнус месечно, е изразено во часови, кај турнус 
12/24 — 240 часа кај турнус 18/30 — 270 часа и кај 
турнус 24/24 — 360 часа. Кај други видови турнус 
бројот на часовите се пресметува аналогно. 

Член 31 

Ма рабо!но!о место на кое ое врши само дневна 
служба, како работа во продолжен турнус се смета 
работата што се врши во времето предвидено со ра-
споредот на службата за одмор. 

Кога се определува редовното работно време на 
такви работни места ќе се води сметка редовното ра-
ботно време да не го премине вкупното работно време 
што би било определено на тоа работно место кога 
би Се вршела службата во смени (турнус). Така на 
пример, ако службата на тоа работно место, со обзир 
на обемот на работите, би се вршела во турнус 12/24. 
вкупното редовно работно време за работа дење треба 
да изнесува 240 часа месечно. 

Ако обемот на работите на такво работно место 
би барал да се воведе турнус 24/24, тогаш на такво 
работно место вкупното редовно работно време за ра-
бота пење треба да изнесува 360 часа месечно. 

Ако на такви работни места поради недостиг на 
персонал или поради други некои разлози мора персо-
налот да работи преку редовното работно земе, тогаш 
на персоналот му припаѓа за таква работа плата за ра-
бота во продолжен турнус. 

Пресметката на додатокот .се врши на начинот 
пропишан во чл, 30 од овој правилник. 

XI. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РАНГОТ НА ЕДИНИЦИТЕ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Член 32 
Во, врска со додатоците сврзани за рангот на еди-

ницата по овој правилник, им се определува рангот на 
единиците на југословенските железници, и тоа: 
А) Станици: 
1) вон ранг: 

Београд Загреб Западни 
Вадиковци Колодвор 
Загреб Главни Ријека 

Колодвор 

2) I ранг: 
Ал и пашин Мост 
Добој Но в и 
Љубљана 
Топчидер 

3) И ранг: 
Београд Доњи Град 
Је сенице 
Лапово Ранжирна 
Но в ска 
Сарајево Ново 
Славонски Брод 
Скопје 

Загреб Источни 
Колодвор 

Загреб Боронгај 
Залог 
Земун 
Зеница Теретна 

Брчко Ново 
Београд Сава 
Чачак 
Карловац 
Косово Поље 
Копривница 
Крека Нова 
Книн 
Лајковац 
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Марибор 
Мостар 
Ниш 
Нови Сад 
Нови Сад Теретна 
Осијек 
Огулин 
Поповац 
Панчево Аеродром 
Ранковиќево 

4) III ранг: 
Београд Дунав 
Бихаќ 
Бановики 
Босански Нови 
Цеље 
Црвени Крст 
Куприја 
Дивана 
Дубровник 
Дуго Село 
Горица 
Какањ 
Косовска Митровица 
Крагујевац 
Кардељево 
Лапово Путничка 
Љ у б љ а н а Шишка 
Младеновац 
Марибор Студенци 
Осијек Доњи Град 
Пожаревац 
П О Д Л У Г О В И 
Парафин 
Приједор 
Сомб ог> 
Суботица 
Сплит Предграђе 
Сисак 
Сонетица 
Шид 
Шентпетер на Красу 
Шибеник 
Титово Ужице 
Трбовље 
Велика Плана 
Вишеград 
В а р а д и н 
За јечар 
Зрењанин 
Беочин 
Битола 
Богојево 
Борово 
Босански Брод 
Брчко 
Брадина 

5) IV ранг: 
Бања Лука Предграђе 
Сушак 
Андријевци 
Алексинац 
Аранѓеловац 
Батајница 
Бијељина 
Бачка Топола 
Бели Манастир 
Банатско Милошево 
Белиш' 'е 
Црвенка 
Чапљина 
Чаковец 
Доња Врба 
Луга Реса 
Драг алиќ 

Сарајево 0,76 
Сплит 
Сежана 
Сисак Предграѓе 
Суња 
Српске Моравице 
Врпоље 
Завидовиќи 
Зеница Нова Путничка 
Зидани Мост 

Бјеловар 
Бор 
Босански Шамац 
Бреза 
Банова Јаруга 
Чукарица 
Дрвар 
Добој 0,76 
Горче Петров 
Гуња 
Гевгели 
Трачац 
Ингија 
Ја јце 
Куманово 
Кикинда 
Крушевац 
Крањ 
Коњиц 
Босанска Пољана 
Лашва 
Лукавац 
Лесковац 
Љ у б и ќ 
Љ убиј а 
Паланка 
Петроварадин 
Перковиќ 
Ристовац 
Севнина 
Смедерево 
Сремски Карловци 
Сремска Митровица 
Стара Пазова 
Сесвете 
Сталаќ 
Шабац 
Светозарево 
Врбас 
Вршац 
Вранчана 
Звечан 
За бо к 
Запрешиќ 
Живинице 
Мала Крсна 

Делнице 
Дрниш 
Добрљин 
Дубица 
Лимит ровград 
Фу жине 
Гросупље 
Гомирје 
Горње Дубраве 
Босниќ 
Гостивар 
Горњи Милановац 
Нова Градишка 
Нашице 
Неготин 
Новоселец 
Обреновац 

Оштарије 
Оџаци 
Окупани 
Охрид 
Олово 
Острожац 
Прагерско 
Пла се Црниве ница 
Петриња 
П л а т н и 
Панчево 
Престранек 
Пожега 
Поповача 
Кула 
Подравска Слатина 
Пеќ 
Приштина 
Подсусед Творница 
Постојна 
Пирот 
РаЈхенбург 
Рашка 
Ра кек 
Сремска Рача Нова 
Скрад 
Сивериќ 
Сента 
Сечањ 
Сибињ 
Славонски Шамац 
Света Клара 
Солни 
Старо Петрово Село 
Томашевац 
Трстеник 
Тузла 
Туропоље 
Дебељача 
Д р а г а н и ћ 
Дубоки Поток 
Д о њ е Бравско 
Долина 
Деановец 
Добриње 
Дривуша 
Лрагобраќа 
Добова 
ѓурѓевац 
Генералски Стол 
Гооње Лежече 
Греда 
Голубовец 
Грешница 
Хорвати 
Храстник 
Ивањска 
Јурлани 
Јелина 
Кукана 
Косово 
Ковачица 
Коњшчина 
Куршумлија 
Копривна Горња 
Копаница — Беравци 
Креснице 
Книќ 
Камник 
Кочев је 
ЈТ абии 
Личка Јесеница 
Литија 
Лазе 
Љутовница 
Љ у б љ а н а — Раковник Боежице 
Меја Чортановци 
Мрзло Поље Чачинци 

Микановцн 
Ускопље 
Устрипрача 
Владимаровац • 
Водањ 
Врбовец 
Волиња 
Вировитица Град 
Вирје 
Владичин Хан 
Виниште 
Грапска 
Табела 
Гарчин 
Хум 
Иванково 
Иваниќ Град 
Јастребарско 
Јасеновац 
Јошаничка Бања 
Јабланица 
Кучево 
Каштел Стари 
Костајница 
Кичево 
Кутина 
Клоштар 
Књажевац 
Калина Лука 
Крижевци 
Лозница 
Локве 
Лупоглав 
Лекеник 
Маглај 
Мрамор 
Мурско Средишче 
Нова Капела 
Нова Паланка 
Требиње 
Травник 
Ум ка 
Врховине Плитвичка 

Језера 
Волошиново 
Врбовско 
Вуковар 
Врњачка Бања 
Високо 
Ваљево 
Вареш 
Велика Горица 
Врање 
Зворник 
Загорје 
Зденчина 
Житомислиќи 
Железник 
Ајловшчина 
Барич 
Ботово 
Богомила 
Бохињска Бистрица 
Бела Црква 
Влински Кут 
Брѓани 
Бедекстчшина 
Бегов Хан 
Босански Милошевог 
Будин тичина 
Бреги 
Брадиќи 
Боровница 
Брвеник 
Бланца 
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Чрнуче 
Даљ 
Доње Дубраве 
Древеник 
Дутовље 
Мајур 
Модриње 
Модрича 
Меѓеѓа 
Ново Место 
Немила 
Остружница 
Оџаци Калварија 
Опатија Матуље 
Осјечани 
Панчево Предграѓе 
Прилеп 
Прешево 
Лодбрдо 
Прикрај 
Пазарни 
Рудопоље 
Римски т а н ч е в и 
Рајиќ 
•Рјечице 
Рајловац 
Рогатец 
Сушак Пеќина 
Сребрник 

Сводна 
Сесветски Краљевец 
Сухопоље 
Семизовац 
Санина Горња 
Сента 
Сава 
Штип 
! Пап јане 
Шаш 
Шии он ица 
Шевар ли је 
Тетово 
Тиња 
Тарчин 
Ушќе 
Унешиќ 
Угриновци 
Врањак 
Видем — Кпшко 
Берд 
Занесена 
Звечан 
Житник 
Живана 
Жепчо 
Желеќе 
Жарково 

Београд 
Загреб 

2) 1 ранг: 
Скопје 
Црвени Крст 
Земун 

3) II ранг: 
Винковци 
Нови Сад 
Мостар 
Осијек 
Брчко Ново 
Лајковац 
Карловац 
Суботица 
Зеница 
Сплит 

4) Ш ранг: 
ћуприја 
Зајечар 
Коњиц 
Вараждин 
Ѓорче Петров 
Крушевац 
Сомбор 
полован 

Љубљана 
Сарајево 

Марибор 
Славонски Брод 
Ријека (со електроло-

комотивско депо) 

Горица 
Ранковиќево 
Лапово 
Бања Лука 
Зрењанин 
Дрвар 
Дивача 
Огулин (обртна) 
Побој Нови . 

Титово Ужице 
Јесенице 
Ново Место (обртна) 
Рума (обртна) 
Книн (обртна) 
Подлугови (обртна) 
Требиње (обртна) 
Копривница (обртна) 

Зидани Мост (обртна) 
Панчево (обртна) 
Косово Поље (обртна) 

Долац (обртна) 
Грачац (обртна) 
Иовска (обртна) 
Вировитица (обртна) 
Вишеград (обртна) 
Белишќе (обртна) 

Срнетина (обртна) 
Јајце (обртна) 
Пожаревац (обртна) 

Во IV ранг спаѓаат сите 

Шид (обртна) 
Титоград (обртна) 

Босански Брод (обрти;; 
Олово (обртна) 
Кикинда (обртна) 
Сисак (обртна) 
Приједор (обртна) 
Српске Моравце 

(бртна) 
Бихаќ (обртна) 
Вршац (обртна) 

други ложилници. 

Во IV м и г спаѓаат уште и станиците што се на-
оѓаа г на пругите: 

Винковци—Београд—Лапово, 
Београд Дунав—Панчево Аеродром, 
Топчидер—Мала Крсна—Велика Плана, 
т>р зан—Ниш—Дим итро® гр а д, 
р=оање—Ниш и 
Коприја—Равна Река, а не се напред опоменати. 
Во V ранг опаѓаат сите други станици. 
Рангот на сообраќајните и транспортните отпрате 

ииштва го определува директорот на дирекцијата на 
железниците. 
Б) Ложилници: 

1) вон ранг: 

Член 33 
Изменување рангот на единиците во врска со про-

мената на јакоста на сообраќајот го врши Директорот 
на Главната дирекција на југословенските железници, 

ХИ. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 34 

Со влегувањето во сила на овој правилник пре-
стануваат да важат: Правилникот за додатоците по 
ефектот на работењето за возните и маневарските 
службеници на југословенските железници (..Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/48) со изменувањата и допол-
нувањата, Правилникот за премините додатоци за 
службениците на југословенските железници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр 17/48> со изменувањата и 
дополнувањата, Правилникот за премиите за организа-
ција и за извишување превоз на маршрутни возови на 
испраќачот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 87'48). Пра-
вилникот за премиите за заштеди на гориво и мазиво 
на локомотивите во експлоатација на југословенските 
железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 81/49) и 
Правилникот за премијата за заштеда постигната со 
натфрлување на нормата на километри помеѓу две 
режиски поправки на локомотивите во експлоатаци-
јата на југословенските железници („Службен гласник 
на ГДЈЖ", бр. 10/50), 

Член 35 
Исплатата на додатоците по овој правилник ќе се 

врши од 1 април 1952 година. 

Член 36 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 9375 
19 април 1952 година 

Белград 

Директор на Главната дирекција 
на југословенските железници, 

Благоје Богавац, е . р. 

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

на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
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290. 

Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 
работењето на стопанските {претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52), а, по предлог од Претсе-
дателот на Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ и од Министерот на финансиите на ФНРЈ, Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ 

ИНДУСТРИСКИ СТОКИ 

1. Кредити за купување индустриски стоки, на 
потрошувачите опфатени со оваа наредба можат да 
одобруваат во границите иа средствата определени за 
таа цел: 

а) државните трговски претпријатија овластени за 
тоа од советот за промет со стоки на владата на на-
родната република — односно од органите што ќе ги 
овласти тој; и 

б) Народната банка на ФНРЈ и месните штедил-
ници. 

2. Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ ќе ги определува индустриските производи ва 
кои можат да се одобруваат кредити во смисла на 
оваа наредба, како и крајните срокови за нивната 
исплата. 

3. Кредити за купување индустриски стоки можат 
да уживаат работниците и службениците постојано 
запослени во државните стопански претпријатија, во 
надлештвата и установите и работниците и службе-
ниците постојано запослени во општествените и за-
дружните организации и нивните претпријатија. 

Лицата од претходниот став можат да добијат 
кредит за купување индустриски стоки ако се во 
непрекинат работен однос најмалку една година. 

Кредити за купување индустриски стоки можат 
да уживаат и инвалидите и пензионерите. 

Советот за промет на Владата на ФНРЈ во согла-
сност со Министерот на финансиите на ФНРЈ може 
да определи« да се одобруваат кредити за купување 
ин ду етри оки стоки и на други категории потрошувачи. 

4. На потрошувачите опфатени со оваа наредба 
можат да им се одобруваат кредити за купување ин-
дустриски стоки во границите на нивната кредитна 
способност, а најмногу до У* од нивна вкупна зара-
ботка или плата, односно инвалиднина или пензија за 
времето за кое е одобрен кредитот. 

5. По одобрувањето, а пред користењето на кре-
дитот, купувачот е должен да положи во готови пари 
10—30% од куповната цена на стоките односно од 
износот на одобрениот дел. Висината на процентот 
кој мора- да се плати во готови пари ја утврдува тр-
говското претпријатие односно Народната банка на 
ФНРЈ или месната штедилница, според кредитната 
способност на должникот, видот на стоките и срокот 
на кредитот. 

Купувачот може да плати во готови пари и пого-
лем процент од куповната цена на стоките односно 
од износот на одобрениот кредит, но што го бара тоа 
трговското претпријатие, банката или месната штедил-
ница. 

При плаќањето во готови пари и при полагањето 
на отплатите на долгот по овие кредити можат да се 
користат и боновите за купување индустриски! стоки 
со попуст од 80%. ^ 

6. Кредитите по оваа наредба се одобруваат под 
услов да даде барателот на кредитот следно обезбе-
дување: 

а) меница со најмалку два жиранта што ги испол-
нуваат условите да бидат носители на кредитот по 
точ. 3 од оваа наредба; 

б) административна забрана што е должен бара-
телот на кредитот да ја издејствува на својата зара-
ботка, шГата, инвалиднина или пензија во корист на 
кредиторот. 

7. При одобрувањето на кредитот државното тр-
говско претпријатие односно банката склучува со ба1-

рателот на кредитот договор за кредитот. Договорот 
за кредитот го содржи срокот и начинот на отплатата 
на долгот по одобрениот кредит, како и другите усло-
ви што ги регулираат односите помеѓу кредиторот и 
барателот на кредитот. 

Со договорот за кредитот може да се обврже ку-
пувачот да не смее купените стоки да ги продаде 
миту да ги отуѓи на друг начин за времето додека 
не ќе го исплати наполно одобрениот износ на кре-
дитот. 

За одделни видови производа од поголема вред-
ност со подолг срок за отплата, како што се: куќен 
намештај, радио апарати и ел., може во договорот за 
кредитот да се внесе клаузула дека кредиторот го 
задржува правото на сопственост на " овие производи 
до конечната отплата на долгот. 

8. Државното трговско претпријатие што одобру-
ва кредити за купување индустриски! стоки ќе ја сме* 
та како остварен стоковен промет само стварна на-
платената отплата од должникот. 

9. Врз основа на одобрените кредити од страна 
на трговско претпријатие Народната банка на ФНРЈ 
ќе Му одобрува на претпријатието термински кредит 
во смисла на посебните прописи за одобрување на 
овие кредити, до висината на потрошувач ките кре-
дити одобрени од страна на трговското претпријатие. 
Терапискиот кредит ќе го отплатува претпријатието 
според договорените срокови на отплатата. Наплате-
ните отплати не "можат да се употребат за одобру-
вање нови потрошувачки кредити. 

10. На обезбедувањето што се дава во врска со 
одобрувањето на кредитите по оваа наредба не се 

* плаќа такса. 
11. Министерот на финансиите на ФНРЈ во согла-

сност со Претседателот на Советот за промет со сто-
ки на Владата на ФНРЈ и со Гувернерот На Народ-
ната банка на ФНРЈ ќе донесе прописи за условите и 
начинот на одобрувањето на потрошувачките кредити 
во смисла на оваа наредба. 

12. Оваа наредба влегува во сила со денот иа 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југо славија". 

Бр. 140 
27 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

291. 

Врз основа на чл. 29 и 44 од Царинскиот закон 
и чл. 134 и 146 од Правилникот за извршување на 
Царинскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", број 
12/49), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО СТОКИТЕ ОДЗЕМЕНИ ПО 
ЦАРИНСКИТЕ ПРЕКРШОЦИ И СО СТОКИТЕ НА 

КОИ ИМ ПОМИНАЛ СРОКОТ НА ЛЕЖАЊЕТО 
1) Сите стоки со кои е сторен царински прекр-

шок, а што се фатени од кој и да било државен или 
друг орган, ќе и* се предаваат на надлежната цари-
нарница. 

Како стоки во смисла на оваа наредба се подра-
збираат и превозните средства со кои е извршен зо-
рински прекршок. 

2) Царинарниците на кои што им се предадени 
стоките во смисла на претходната точка, ќе им ги 

испратат овие стоки на царинајрниците во следните 
градови, и тоа: 
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а) царинарници^ од територијата на НР Србија, 
НР Црна Гора и НР Босна и Херцеговина — на дардо- * 
надница та во Белград, 

б) царинарниците од територијата на НР Хрват-
ска— на царинарницата во Загреб, 

в) царинарниците од територијата на НР Слове-
нија — на царинарницата во Љубљана, 

г) царинарници е од територијата на НР Македо* 
нија — на царинарницата во Скопје. 

3) На начинот предвиден во претходната точка 
дгринарниците ќе постапуваат и со пер ас нил иви стоки 
На кои им поминал срокот на лежањето. 

4) Сите стоки примени во смисла на /претходните 
точки, како и стоките што се наоѓаат кај нив а на 
кон 1Ш поминал срокот на лежањето, адрип арниците 
означени во точ. 2 на оваа наредба ќе ги изложуваат 
на јавна продажба. 

5) Јавната продажба ќе се врши преку јавно ли-
цитирање, за кое можат да се ставаат понуди и пи-
смено. Продажбата ќе се објави во дневниот печат и 
тоа најмалку на 20 дена пред денот на јавната про-
дажба. 

Објавата за јавната продажба треба да содржи: 
вид и количина на стоките, ден, час и место на врше-

њ е т о на јавната продажба, како и срок до кој можат 
(да се поднесат писмени понуди ако не учествуваат 
[интересентите на усното лицитирање. Објавувањето 
,на јавната продажба го врши царинарницата при која 
се врши јавната продажба. 

6) Продажбата на добиток и расиплив!! стоки 
! фатени во царински прекршок, како и расиплив« сто-
,аш на кои им поминал срокот на лежањето, ќе ја вр-
јшат сите царинарници. Продажбата ќе се врши исто** 
;така преку јавно лицитирање, со претходно објаву-
вање на продажбата на начинот како е тоа уобичаено 
опоема приликите на местото во кое се врши прода-
жбата. 

7) На јавни продажби можат да учествуваат сите 
правни и физички лица овластени за вршење трговија 
со стоки што се изложуваат на јавна продажба. 

8) Присобирале писмени понуди и вршење лици-
тирање врши комисија од три члена, што ја опре-

! делува управникот на царинарницата. Писмените по-
; нуди комисијата ги отвора на денот на вршењето на 

усното лицитирање. 
9) Парите од продадените стоки во смисла на 

оваа наредба царинарниците ќе ги ставаат на соодвет-
ните сметки на Министерството на финансиите на 
ФНРЈ кај Народната банка на ФНРЈ. 

10) Технички напатствија за спроведување на 
оваа наредба ќе издава Управата за царини при Ми-
нистерството на финансиите на ФНРЈ. 

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

Бр. 9108 
12 април 1952 година 

Белград ч 
Министер на финансиите на ФНЦЈ, 

Милентије 'Поповиќ, е. р. 

Врз основа на чл. its и 38 точ. б) од Уредбата за 
основите на работењето на стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52), а по предлог 
од Министерот на финансиите на ФНРЈ и од Гувер-
нерот на Народната банка на ФНРЈ, Стопанскиот со-
вет на Владата на ФНРЈ пропишува 

НАПАТСТВИЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕТО 
1) Банката им става на располагање, во рамките 

..а средствата по кредитниот биланс, на државните 
стопански претпријатија потребни средства за нив-
ното р а б о т а ? попот обврските што произлегуваат 
ОД ОПШ\£СТВеНИ< " '2: 

Покрај ставањето на располагање потребни сред-
ства за работење банката им одобрува на државните 
стопански претпријатија во рамките на средствата по 
кредитниот биланс и термински кредити. 

2) Потребните средства за работењето на држав-
ните стопански претпријатија банката ги става на ра-
сполагање под следните услови: 

да ги имаат согласни расходите со приходите, и 
да имаат ажурно и уредно книговодство. 
Ако од претходната калкулација, односно од 

предсметката на трошковне на производството на др-
жавното стопанско претпријатие произлегува дека се 
расходите поголеми од приходите, претпријатието и* 
поднесува на банката писмена одлука (гаранција) од 
надлежниот финансиски орган за начинот на покри-
вањето на вишокот на расходите, 

3) На претпријатијата што произведат инвестици-
она опрема (машиноградба, бродо градба, електро ин-
дустрија и др.) банката им става на располагање по-
требни средства за нивното работење намалени со 
износите на авансот (на аконтации), што ги примаат 
претпријатијата од порачачот на инвестиционата опре-
ма (инвеститорот). Производните претпријатија и ин-
веститорите треба да. ја известат банката за склуче-
ните договори за инвестициона опрема и за догово-
рениот начин на плаќање. 

4) На градежните претпријатија банката ќе им 
стави на располагање потребни средства за нивното 
работење најмногу до 24% од вредноста на нивната 
производна задача. 

5) На претпријатијата, што се занимаваат со из-
воз и увоз како со основна дејност и на оние што 
се занимаваат покрај основната дејност и со работи 
на извоз и увоз, банката им става на располагање 
потребни средства за целокупното нивно работење 
според условите на работењето на домашниот пазар. 
Дополнителните средства потребни поради евентуал-
ното наголемување на времето за реализација на из-
возните односно увозните стоки, банката им ги одо-
брува во вид на термински кредит. 

6) На откупните претпријатија за нивното рабо-
тење банката им одобрува само термински кредити, 

7) Потребните средства за работењето на продав-
ниците на индустриските претпријатија на државните 
селеко-стоиансш добра, на занаетчиските работилници 
и за службите на работничкото снабдување не се 
вклучуваат во вкупно потребните средства на одно-
сната стопанска организација, туку им се ставаат на 
располагање како одделни потребни средства за ра-
ботењето. 

8) За создавање оправдани прекумерни запаси 
на определен (специјален) материјал банката одобру-
ва врз основа на решението од Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ одделни термински кредити. 

За постоевте прекумерни оправдани залаел на 
тој материјал банката ќе одобри одделени термински 
кредити. Ако помеѓу банката и претпријатието не ќе 
се постигне согласност за висината на ваков кредит 
или за сроковите на неговата отплата, одлука ќе до-
несе Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ. 

9) Додека не се утврдат потребните средства за 
работењето на државните стопански претпријатија по 
овие општи принципи банката по извршеното прене-
сување на сопствените обртни средства на претприја-
тијата ќе им стави на располагање потребни средства 
за нивното работење во висина На искористените кре-
дити на ден 31 март оваа година наголемен« за изно-
сот на пренесените сопствени обртни средства на де-
нот на нивното пренесување во банката. 

Надлежниот финансиски орган и банката имаат 
право да извршат контрола на правилноста на пре-
сметувањето на материјалните вредности на новите 
цени како и контрола на правилноста на пренесува-
њето на сопствените обртни средства на државните 
стопански претпријатија на Општиот фонд на обртни-
те средства на државните стопански претпријатија 
кај бавчата. 
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10) Ако на претпријатието не му е потребен це« 
лиот износ на 'Средствата утврден на изложениот на-
чин, тој износ може да се -намали на стварно -потреб-
ната (висина. 

Ако не ги намали претпријатието потребните сред-
ства на стварно .потребната висина, намалувањето 
може да го изврши надлежниот финансиски орган но 
предлог од банката. 

Ако висината на потребните средства утврдена -на 
изложениот начин не е достаточна за работењето на 
претпријатието, банката може во оправдани случаи -по 
образложено барање од претпријатието да одреди 
термински кредит со срок до 30 дена. 

И ) Потребните средства за работењето на прет-
пријатијата на задружните и општествените организа-
ции по одбивањето на нивните сопствени обртни сред-
ства банката им ги става на располагање под след-
ните услови: 

да ги имаат согласеше расходите со приходите, и 
да имаат ажурно и уредно книговодство. 
Банката може по оправдани случаи Да им одобри 

на овие претпријатија и термински! кредити по нивно 
образложено барање. 

12) На претпријатијата на задружните и опште-
ствените организации банката им пи става на распо-
лагање споменатите потребни средства за работење 
во висина на искористените кредити на ден 31 март 
оваа година. 

Намалувањето односно наголемување™ на вака 
ставените средства на располагање се врши на ист 
начин како и за државните стопански претпријатија 
по точ. 10 од ова напатствие. 

13) На задружните организации банката им одо-
брува за нивното работење термински кредити врз 
основа на: 

основните пропорции по општествениот план што 
се однесуваат до задружните организации и нивните 
самостојни планови, 

износот на запишаните удели и висината на га-
ранцијата на задругарите, како и износот на сопстве-
ниот обртен и резервен фонд, и 

расположивите средства по кредитниот биланс. 
Овие кредити банката им ги одобрува на задру-

жните организации под услов: 
да ги имаат согласен'« расходите со приходите, и 
да имаат ажурно и уредно книговодство. 
14) На државните установи и надлештва, на на-

родните одбори, на општествените организации, на 
{приватните занаетчии и на други лица банката им 
одобрува само термински кредити. 

15) Терминските кредити банката ги одобрува врз 
основа на: 

кредитната способност на комитентот, 
целта на кредитот, и 
расположивите средства по кредитниот биланс. 
Банката може да одобри термински кредит и на 

кредитно неспособно државно стопанско претпријатие 
за кое ќе даде надлежниот финансиски орган гаран-
ција дека во случај да не го измири претпријатието 
долг на банката во срокот, ќе го измири тој долг во 
целост самиот од буџетските средства. 

16) За кредитно способен се смета комитети 
а) чии вкупен з а ш е на материјали, недовршено 

производство и готови производи, на ликвидна кра-
ткорочни побарувања и готовина е поголем од кратко-
рочните обврски, 

б) чии вкупни расходи не се поголеми од вкупни-
те приходи, и в) чие книговодство е ажурно и уредно. 

Кредитната способност банката ја утврдува врз 
базата на податоците од комитентот и На своите по-
датоци за дотогашното работење на комитентот 

17) Потребните средства з а работењето и термин-
ските кредити банката ги става на располагање одно-
с о т Д а р у в а во соработка со Советодавниот одбор 
пието работење е регулирано со посебеЈИ орописи 

18) Работниот однос помеѓу банката и комитентот 
се .засновува иа договор. 

Овој договор ја содржи висината на потребните 
средства за работењето, висината на каматната стопа, 
обврската на комитентот да го врши сето свое ра-
ботење само преку својата теку-ќа сметка кај банката, 
и обврската дека на банката ќе ги испраќа своите ме-
сечни книговодствени состојби (бруто биланси и за-
вршни сметки). 

/Договорот за термински^ кредит ја содржи ви-
сината на кредитот, условите за отплата и сроковите 
за враќање на кредитот, висината на каматната стопа 
како и други услови. 

19) Банката може кај термински кредити да бара 
од своите комитенти и други покри кз, како: меници, 
залог на стоките, цесија на побарувањата, вин кула-
ци ја на полиса на осигурувањето, а кај приватните 
лица и уште и прибелешка — ин таб ул а ција и админи-
стративна! забрана во корист на банката. 

20) Неисполнувањето на договорените услови по 
терминскиот кредит и' дава право на банката да го 
откаже, и да бара негова наплата и пред договорениот 
срок. 

21) Прегледот на финансиското работење На др-
жавно стопанско претпријатие банката може да го 
врши во следни случаи: 

а) кога ќе и се обрне претпријатието на банката 
за одобрување термински кредит, 

б) кога претпријатието не ги полога отплатите во 
договорениот срок по одобрениот термински кре-
дит, и 

в) кога ќе дојде претпријатието во невозможност 
да ги исплати платите, општествениот придонес и при-
донесот за социјалното осигурување. 

Прегледите на финансиското работење на други 
корисници на кредит банката може да гк врши во 
случаите што се предвидени со договорот. 

22) Банката го известува надлежниот стопанско-
управен и финансискиот орган; 

а) кога ќе дојде претпријатието во невозможност 
да ги исполнува своите обврски што произлегуваат, 
од општествениот план (плати, општествен придонес, 
придонес за социјално осигурување, амортизација it 
ДР.), и 

б) во сите други случаи кога се смета за по-
требно. 

23) Вирманисањето на непокор и стенице средства 
помеѓу народните републики го врши Стопанскиот 
совет Владата на ФНРЈ по предлог од Министерот иа 
финансиите на ФНРЈ и од Гувернерот на Народната 
банка на ФНРЈ. 

Вирманиеањето на неискористените средства по-
меѓу одделни стопански области, — гранки односно 
групи комитенти во рамките на кредитниот биланс на 
народната република може да .го врши стопанскиот 
совет на народната република по предлог од министе-
рот на финансиите на народната република и од гене-
ралниот директор .на централата на Народната банка 
на ФНРЈ. 

24) Вирманиоањсто на неискористените средства 
помеѓу околиите — градовите може да го врши мини-
стерот на финансиите на народната република и гене-
ралниот директор на централата на Народната банка 
на ФНРЈ во согласност со советот за стопанство на 
о коли јата — градот на чии терет се врши вирмани-
сањето. Ако не се постигне согласност барањето за 
вирманисање решава стопанскиот 'совет на народната 
република. 

Вирманисањето на нене користените средства по-
меѓу одделни стопански области — гранки односно 
групи комитенти во рамките на кредитниот биланс на 
околината — градот може да го врши директорот на 
филијалата .на Народната банка на ФНРЈ и претседа-
телот на советот за финансии на околната — градот 
во согласност со групата комитенти на чии што терет 
се врши в примаше ање. Ако не се ПОСТИГНИ согласност 
за барањето за вирманисање решава советот за сто-
панство на околната — градот. 

Број 25 — Страна 509 
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25) Пред вирман исаи. ето на неискористените сред-
ства генералниот директор на централата односно ди-
ректорот на филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
ќе го консултира за тоа советодавниот одбор. 

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

Бр. 135 
25 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

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

Гувернер на Народната банка на ФНРЈ, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

293. 
Врз основа на точ. 2 и 11 од Наредбата за одо-

брување кредити за купување индустриски стоки 
{„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/52), пропишуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ ИНДУСТРИСКИ СТОКИ 

1. Работниците и службениците постојано запо-
слени во државните стопански претпријатија, надле-
штва и установи, работниците и службениците посто-
јано запослени во општествените и задружни органи-
зации и нивните претпријатија, како и пензионерите и 
инвалидите можат да користат кредити за купување 
индустриски стоки, и тоа: 

а) со срок за »оплата до една година: волнени 
тканини, волнена конфекција облекла и палта, поли-
винил производи, садови и прибор за јадење и гар-
нитури од стакло и порцелан; 

б) со срокот за исплата до две годиш: шпорети 
и печки, ладњаци (фрижидери), метални кревети^ и 
мадраци, радио апарати, велосипеди, теписи и ќи-
лим и; и 

в) со срокот за исплата до три години: куќен на-
мештај во гарнитури и парчиња. 

Кредитите за напред споменатите индустриски 
стоки ќе ги одобруваат овластените државни трговски 
претпријатија, а Народната банка на ФНРЈ и месните 
штедилници ќе ги одобруваат кредитите само за ку-
пување ладњаци (фрижидери), радио апарати, вело-
в и ! еди, како и за купување куќен намештај во гар-
нитури и парчиња. 

2. Државните трговски претпријатија и Народната 
6тка. на ФНРЈ (месните штедилници) можат да одо-
бруваат кредити за купување индустриски стоки само 
до вкупниот износ определен за одделни артикли или 
групи производи. 

3. Одлука за тоа дали ќе се одобри кредит и во 
деоi износ донесува од името на трговското претпри-
јатие управниот одбор односно директорот ако го 
овласти тој за тоа. 

При одобрувањето на кредитите трговското прет-
пријатие го определува процентуелниот износ што 
треба барателот на кредитот да го положи во готови 
пари (10—30% од куповната цена на стоките) според 
кредитната способност на должникот, видот на сто-
ките и срокот на кредитот. 

4. Трговското претпријатие што ги врши работите 
во смисла на наредбата и на ова напатствие е должно 
да организира одделна служба во врска со кредит-
ното работење и да се грижи со прибирање потребни 
информации за кредитната способност на должникот 
да се обезбеди правилното одобрување на кредитот 
и навремена наплата на долгот. 

5. При одобрувањето на кредитот Народната бан-
ка на ФНРЈ (месната штедилница) го определува про-
центуелниот износ што треба барателот на кредитот 
да го положи во гоови пари (10—30% од куповната 
цена на стоките). За износот на одобрениот кредит и 
износот положен во готови пари односно идустриски; 
бонови банката му издава на барателот на кредитот 

бариран чек на определено државно трговско прет-
пријатие при кое ќе ги купи стоките со назначување 
на артиклот што може да се купи. 

Банката може по барање од барателот на креди-
тот да издаде и повеќе чекови во рамките на одобре-
ниот кредит за купување стоки кај разни претпри-
јатија. 

6. Трговско претпријатие што одобрува креди ги 
за индустриски стоки ќе ги смета како остварен сто-
ковен промет само стварно наплатените износи од 
должниците. 

Како остварен стоковен промет ќе ја смета тргов-
ското претпријатие и вредноста на стоките продадени 
на барирани чекови од банката или месната штедил-
ница. 

7. За покривање на трошковите државното тр! ов-
ско претпријатие има право да ја наголеми продав-
ната цена на стоките за 4%. 

На одобрените кредити банката наплатува камата 
по важеќите прописи. 

8. На барателот на кредитот може да му се одо-
бри да ги користи во границите на неговата кредитна 
способност кредитите со разни срокови за исплата 
(точ. 1 под а), б) и в), односно да користи кредити 
кај повеќе трговски претпријатија истовремено докол-
ку по оценката од претпријатието дава доволно обе-
збедување. 

9. На име отплата на долгот должникот може да 
му полага на претпријатието односно на банката и 
бонови за купување индустриски стоки со попуст од 
80% по важеќите прописи. 

10. Под вкупна заработка на работниците и слу-
жбениците запослени во стопанството, при оценува-
њето на кредитната способност се зема просечната 
заработка, односно платата остварена во последните 
три месеци« 

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

Бр. 5481 
28 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

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

Гувернер на Народната банка на ФНРЈ, 
Сергеј Крајгер, е. р. 

294. 
Врз основа на чл. 41 од Основната уредба за 

звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), Сове-
тот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАСПОРЕ-

ДУВАЊЕ ПОЛОЖАИТЕ ВО ПЛАТНИ РАЗРЕДИ 
I 

Точката 1) на одделот I од Решението за распо-
редување положаите во платни разреди („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/52) с е менува и гласи: 

,Д) Положајот заменик и помошник на министер 
на Владата на ФНРЈ, директор на управа и други со-
одветни положаи во сојузните надлештва — во IV* 
III, II и I платен разред". 

II 
Ова решение важи од 1 април 1952 година. 

Бр. 1169 
30 април 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Советот за 

законодавство и изградба На народната 
власт на Владата на ФНРЈ, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ« е. д. 
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295. 

Врз основа на точ. 67 ст. 1 од Напатствие^ за 
спроведување избори на работничките совети и на 
управните одобри на стопанските претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/52), давам 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
ЗА ИЗБИРАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИТЕ ОДБОРИ 
НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО СЕ ИЗ-
БРАНИ ВО 1950 ГОДИНА И ЧИЈШТО МАНДАТ Е 

ПРОДОЛЖЕН ДО КРАЈОТ НА 1951 ГОДИНА 

Во точ. 43 од Напатствие^ за спроведување из-
бори на работничките совети и на управните одбор« 
на стопанските претпријатија е предвидено, согласно 
на одр е бата од чл. 6 ст. 2 и 3 од Основниот закон за 
управување со државните стопански претпријатија и 
со повисоките стопански здруженија од страна на 
работните колективи, дека во новиот управен одбор 
на претпријатието може да биде избрана најмногу 
етна третина од членовите на управниот одбор од 
претходната година, и дека никој не може да биде 
,ттсн на управниот одбор повеќе од две години едно-
подруго. 

Со обзир дека мандатот на членовите од работ-
ничките совети на претпријатијата, па спрема тоа и 
мандатот на членовите од управните одбори на прет-
пријатијата, што се избрани на првите избори на ра-
ботничките совети и управните одбори во втората 
половина на 1950 година е продолжен со Указот од 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ У. бр. 
168 од 31 јануари 1951 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/51) до крајот на 1951 година т. е. до 
редовните избори, а имајќи предвид дека интенцијата 
на овој пропис е и обезбедувањето на потребниот 
континуитет во работењето на управните одбори на 
претпријатијата, во новите управни одбори на прет-
пријатијата може да биде избрана на редовните из-
бори ип почетокот на 1951 година најмногу една тре-
тина од оние членови на управните одбори што се 
избрани во втората половина на 1950 година и чијшто 
мандат е продолжен до крајот на 1951 година. 

Бр. 1149 
29 април 1952 година 

Белград 

Потпретседател на Советот за 
законодавство и изградба на народната 

власт на Владата на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

296. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

ОД ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЈА ПРИ СТОПАНСКИОТ 
СОВЕТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ЗА ПРИМЕНА 

НА ПРОПОРЦИИТЕ ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 

1) Врз основа на решенијата од комисиите што 
им се издадени! на; претпријатијата во смисла на чл. 
23 од Уредбата за основите на работењето на стопан-
ските претпријатија, а чиите копии ќе бидат испратени 
до надлежните филијали на Народната банка, при На-
родната банка се врши пресметка за минатиот период 
помеѓу уплатите на аконтациите на акумулацијата и 
фондовите, што ги извршило претпријатието врз 
основа на отопите од времената тарифа и неговите 
обврска но стопа та од решението на комисијата. 

Доколку неговите обврски) за минатиот период се 
поголем« од уплатените износи, претпријатието ќе 

биде должно веднаш да изврши уплата на разликата 
на терет на својата сметка при банката. 

Доколку пак претпријатието извршило поголеми 
уплати на аконтација на име акумулација и фондови 
врз основа на отопите од времената тарифа од него-
вите обврски по стопат® од решението на комисијата, 
ќе се изврши веднаш сторно преплата и ќе се одобри 
на неговата сметка. 

До оваа пресметка, претпријатијата вршат прес-
метка и уплата на акумулацијата и фондови ге на до-
сегашниот начин. 

2) За сите државни занаетчиски претпријатие 
(како оние чијата дејност ќе биде означена во реше-
нието како занаетчиска, така и оние чијата дејност ќе 
биде означена во решението од комисијата како ин-
дустриска), обврските по акумулацијата и Фондовите 
за минатиот период од 1 мај 1952 година ќе ги пт 

слетуваат' врз основа на отопите од времената тари:; 
3) При периодичните пресметки и расподѕлбгта 

на остварениот доход на претпријатието, што ги врг.и 
банката во текот на годината, висината на обврска:! 
на претпријатието по акумулацијата и фондовите, се 
утврдува врз основа на остварениот доход. 

4) Претпријатијата во изградба или што се наоѓаат 
уште во стадиум на истражување или освојување -на 
производството, уплатуваат на име акумулацијата и 
фонтовите само 45% на име социјално осигурување. 

Режиските трошкови на тие претпријатија како и 
сета уплата на акумулацијата и фондовите од 45% 
паѓаат на терет на инвестиционите кредити, со тоа што 
се должни претпријатијата да состават предсметка 
тие расходи, која мора да биде прегледана и одобре-
на од страна на стопанско™) задружение и испратена 
до надлежната филијала на Народната банка. 

Но, претпријатијата во изградба што ги извадат 
работите сами во сопствена режија, ќе ја пресметуваат? 
акумулацијата и фондовите на редовната стопа за од-
носната дејност (т, е. како градежни о д н о в о мон-
тажни претпријатија). 

Од Централната комисија при Стопанскиот совет 
на Владата на ФК°Ј, 29 април 1952 година, Белград. 

297-

С О О П Ш Т Е Н И Е 

ОД ЦЕНТРАЛНАТА КОМИСИЈА ПРИ СТОПАНСКИОТ 
СОВЕТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ЗА ПРИМЕНА 

НА ПРОПОРЦИИТЕ ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 

Кај примената на . пропорциите од општествениот 
план, задружните стопански организации постапуваат 
на следен начин: 

1) Сите задружни стопански 'организации се под-
лежни на плаќање данок на прометот на производите 
што ќе биде пропишан. 

2) Сите задружни стопански организации се дол-
жни! да пресметуваат и уплатуваат на име придонес 
за социјално осигурување 45% на .пресметаните плати 
на лицата што се наоѓаат во работен однос кај низ. 

3) Стопанските претпријатија на околиските со-
јузи и на фондовите за механизација како и оние по-
гони на земјоделските задруги (на селанските работни 
и општите земјоделски задруги), што имаат карактер 
на индустриско производство, работат по прописите 
од Уредбата за основите на работењето на стопан-
ските претпријатија и тц применуваат отопите на аку-
мулацијата и фондовите што се определени со опште-
ствениот план за односните дејности. 

Остварената акумулација и фондовите кај овие 
претпријатија односно погони се распределува по по-
с т о е в т е прописи на следен начин: 

а) на претпријатијата односно на погоните им се 
остава 2,8% за самостојно располагање; 



€ грана 512 — Број 25 СЛУЖБЕН ЛИС! НА ФНРЈ Среда, 7 мај 1952 

б) се уплатува на име придонес за социјално оси-
гуруваше 45% на износот и а фондот на платите на 
работниците и службениците; 

в) од преостанатиот износ на акумулацијата и 
фондовите, се уплатува за покривање на буџетските 
расходи: 

во НР Србија 54,7?о 
во НР Хрватска 54,7% 
во НР Словенија 54,7% 
во НР Босна и Херцеговина 54,7% 
во НР Македонија 73,1% 
во НР Црна Гора 100,0% 

г) остатокот од остварената акумулација и фон-
дови околиски re сојузи, односно фондовите за меха«* 
низација, односно задругите го внесуваат во своите 
инвестициони фондови. 

Погоните на задругите што имаат карактер на ин-
дустриско .производство, мораат да имаат работење 
издвоено поради нивното вклучување во општестве-
ната евиденција на банката, 

4) Машинските работилници на околиските сојузи 
иа земјоделските задруги и на фондовите за механи-
зација и инвестициона изградба на задружното селско 
стопанство имаат карактер на занаетчиски рабо-
тилници. 

М Со потценувањето на пропорциите од опште-
ствениот план на задружните стопански организации 
не се менуваат нивните обврски по данокот на дохо-
дот спрема носгоеќите прописи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр.56/51). 

Од Централната комисија пгп Стопанскиот совет 
»а Владата на ФНРЈ, 29 април 1952 година, Белград. 

Советот за народно здравје и социјална политика 
ка Владата на ФНРЈ, по извршеното срамнување со 
изворниот текст, установи дека во текстот на Општото 
напатствие за изработка на тарифните правилници и з а 
изменување на Уредбата за расподелба на фондот на 
.пла 1 ите" и за заработите на работниците и службени-
ците на стопанските претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/52) се поткрале долу наведените грешки, 
и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА ОПШТОТО НАПАТСТВИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ И ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ 
НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ФОНДОТ НА 
ПЛАТИТЕ И ЗА ЗАРАБОТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ц гСЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА 

Во тон. 5) ст. 1 по зборот „организации" треба да 
се стават зборови „во занаетчиските дуќани", а од 
ставот 2 треба да се бришат зборовите „во занаетчи-
ските дуќани". 

Во точ. 35) зборот „занаетчиство'1 во заградата 
треба да се брише. 

Во колоната И од табелата „Предвидени тарифни 
ставови по правилникот" место цифрите во заграда 
„(3 X 10)" треба да се стави „(3 X 8)". 

Од Советот За народно здравје и социјална поли-
тика на Владата на ФНРЈ, 25 април 1951 година. 

Советот за народно здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со 
изворниот текст, установи дека во текстот на Напат-
ствие то за изработка на тарифниот правилник и за 
применување на Уредбата за расподелба на фондот на 
платите и за заработите на работниците и службени-
ците на стопанските претпријатија во градежништвото 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/52), се поткрала долу 
наведената тешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА ТАРИФНИОТ 
ПРАВИЛНИК И ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА РАСПОДЕЛЕ А НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ И ЗА 
ЗАРАБОТКИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИ-

ЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 
ГРАДЕЖНИШТВОТО 

Во заглавието на колоните 9 и 10 од табелата 
„Предвидени тарифни ставови по правилникот" место 
зборот ».Посебна" треба да се стави „Просечна". 

Од Советот за народно здравје и социјална поли-
тика на Владата на ФНРЈ, 25 април 1952 година. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

286. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ 
за потврда на уредбите на Владата на ФНРЈ 
донесени во времето од II вонредно до V 
редовно заседание на Народната скупштина 
на ФНРЈ 497 

287. Уредба за каматните стопи — 497 
288. Наредба за ликвидирање на ненамирените 

обврски настанати до 31 декември 1951 го-

289. Правилник за додатоците на железничкиот 
персонал — — — 500 

290. Наредба за одобрување кредити за купу-
вање индустриски стоки — 507 

291. Наредба за постапување со стоките одзе-
мени по царинските прекршоци и со стоките 
на кон им поминал срокот на лежањето — 507 

v292. Напатствие за кредитирањето — — — 508 
293. Напатствие за извршување Наредбата за 

одобрување к р е д и т за купување инду-
стриски стоки — 510 

294. Решение за изменување на Решението за 
распоредување положанте во платни разреди 513 

295., Објаснение за избирање членови на управ-
ните одбори на стопанските претпријатија 
што се избрани во 1950 година и чијшто 
мандат е продолжен до крајот на 1951 го- . 

296. Соопштевме од Централната комисија при 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за 
примена на пропорциите од општествениот 
план — — 511 

297. Соопштение од Централната комисија при 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за 
примена на пропорциите од општествениот 
план 511 

Исправка на Општото напатствие за изработка 
на тарифните правилници и за применување 
на Уредбата за расподелу на фондот на 
платите и за заработките на работниците и 
службениците на стопанските претпријатија 512 

Исправка на Напатствието за изработка на та-
рифниот правилник и за применување на 
Уредбата за расподелба на фондот на пла-
тите и За заработките на работниците и 
службениците на стопанските претпријатија 
во градежништвото — — 512 

Издавач? „Службен лист еа ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралеви^ Марка 
бр. 9, — Директор е одговорев уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Кралевиќа Марка бр. 9. Печат из 

Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


