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200. 

У К А З 

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска 
со чл. 6 хоч. 3 од Законот за Президиумот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за овла-
стување на Владата на ФНРЈ за донесување уредби 
поради согласување односите во стопанството со но-
виот стопански систем, што го донесоа Сојузното веќе 
и Веќето на народите на Народната скупштина на 
ФНРЈ на своите седници од 31 март 1952 година, а 
кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ЗА ДО-
НЕСУВАЊЕ УРЕДБИ ПОРАДИ СОГЛАСУВАЊЕ ОД-
НОСИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО СО НОВИОТ СТОПАН-

СКИ СИСТЕМ 
Член 1 

Се овластува Владата на ФНРЈ да може, до доне-
сувањето на соодветни нови закони, да донесува уред-
би лоради согласување организацијата на стопанството 
и работењето на стопанските организации со новиот 
стопански систем што е установен со Законот за план-
ското управување со народното стопанство. 

Член 2 
Уредбите што ќе ги донесе Владата врз основа на 

овој закон и' се поднесуваат на потврда на Народната 
скупштина на ФНРЈ на нејзиното наредно заседание. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

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

У. бр. 600 
8 април 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

201. 

Врз основа на чл. 38 од Законот за планското 
управување со народното стопанство и чл. 13 и 94 
од Законот за државните службеници, Владата на 
ФНРЈ по предлог од Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ, до-
несува 

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

ПЕРСОНАЛ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
По оваа уредба се определуваат звањата и пла-

тите на железничкиот персонал во управните и извр-
шните единици на југословенските железници. 

Платите на работниците и службениците на же* 
лезничките претпријатија се определуваат по пропи-
сите од Уредбата за расподелба на фондот на -платите 
и за ѕаработките на службениците и работниците на 
стопанските претпријатија. 

Платите на работниците во управните и извршните 
единици на југословенските железници ќе се опреде-
лат со посебни правилници. 

Член 2 
Платата на железничкиот персонал се состои од 

основната плата, положај ни от додаток, додаток за ранг. 
на единицата, додаток за работното место и додаток 
за одделни услови на работата. 

Член 3 
Основната плата на железничкиот персонал се; 

определува според стручната спрема, звањето, пока« 
жаниот успех во работата и годините на служба. 

Член 4 
Се установува скала на платните разреди на основ* 

нит£ плати за железничкиот персонал на управните и 
извршните единици на југословенските железници во 
следните месечни износи: 

I. 22.600 динари 
II. 21.000 i» 

IIL 10.500 i» 
IV. 18 ООО »> 
V. 16.500 

VI. 15.000 i» 
VII, 13.500 »» 

VIII. 12.500 
IX. 5 Ш Г »» 
X. 10.500 и 

XI. 9.4'СО »» хи. #600 • 
XIII. 1.800 »» 
XIV/ >7.200 ј» 
XV. 6.800 »» 

XVI% б̂ ШДк »» 
XVIL Б х Ж »» 

XVIII. 5ј600 »» 
XIX, 5.300 •» 
XX. 5.000 1» 

XXI. 4.700"" „ 
XXII. 4.400 

XXIII. 4.100 >» 

Член 5 
Во определените платни разреди постојат по три 

периодски повишици кои чинат составен дел од основ-
ната плата. ч 

Периодските повишица! персоналот ги добива, по 
правило, после определен број години служба во нај-
вишиот платен разред до кој може редовно да напре-
дува во едно звање. 

Член 6 
Персоналот што се наоѓа на определени -положа« 

покрај основната плата има и положаен додаток. 
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Член 7 
Персоналот на определените работни места покрај 

основната плата има и додаток за ранг на единицата, 
додаток за работното место и додаток за одделни услови 
на работата. 

Член 8 
За железничкиот персонал распореден на работа 

во поодделни служби можат да се установуваат дода-
тоци за ноќна работа, за прекувремена работа и за 
наголеменн трошкови на возниот и локомотивскиот 
пер'*-шал кога е на пат. 

Исто така за персоналот што работи во поодделни 
служби може да се установува додаток за знање на 
странски јазици, ако работи на работни места каде што 
го користи тоа знање како дополнително за подобро 
врнење на службата. 

правилникот за додатоците од претходните ста-
вови на овој член го донесува Главната дирекција на 
југословенските железници во согласност со Централ-
ниот одбор на синдикатот на железничките работници 
и службеници на Југославија и со Советот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 

Член 9 
.ха железничкиот персонал можат да му се даваат 

годишни награди од фондот што се формира од оства-
рениот вишок на доходот на југословенските желез-
ници. Решение за вкупниот износ на- овие награди до-
несува Претседателот на Советот за сообраќај и вр-
ски на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседа-
телот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ. 

Лаградите од претходниот став можат да се да-
ваат само ако е остварен вишокот на доходот со успе-
шното работење на југословенските железници. Овие 
награди нема да се даваат ако вишокот на доходот 
станал поради наголемување на тарифите или од не-
кои други разлози што не се во врска со успешното 
работење на југословенските железници. 

Поделбата на овие награди ја врши Главната ди-
рекција на југословенските железници во согласност 
со Централниот одбор на синдикатот на железничките 
работници и службеници на Југославија. 

Член 10 
На железничкиот персонал можат да му. се даваат 

премии од остварените заштеди кои се резултат на по-
добрата организација и заложувањето во работата, за-
штеди во материјали и заштеди во платниот фонд. 

Од остварените заштеди по претходниот став во 
единиците се формира фонд за премии, од КОЈ можат 
да се даваат и награди за пронајдување опасни ра-
сипувања на колите и локомотивите во сообраќајот, 
како и награди за пронајдена пукната шина. 

Начинот на поделбата на премиите ќе се регулира 
со посебни прописи што ги донесува Главната дирек-
ција на југословенските железници во согласност со 
Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ. 

Член И 
Персоналот што работи во службите чиј ата при-

рода на работењето бара да биде униформиран, има 
право на бесплатно службено облекло, кое е должен 
да го носи додека ја врши службата. 

Поблиски одредби за службеното облекло ќе про-
пише со правилник Советот за сообраќај и врски на 
Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ. 

Член 12 
Звањата на железничкиот персонал се распореду-

ваат во определени платни разреди според стручната 
спрема, и тоа: 

1) звањата за кои е потребна стручна спрема за 
вршење помошни работи — од ХХШ до XVIII платен 
разред заклучно; 

2) звањата за кои е потребна нижа стручна спре-
ма — од ХХП до XI платен разред заклучно; 

3) звањата за кои е потребна средна стручна спре-
ма, вклучувајќи ги и приправниците за овие звања, од 
XVI до IX платен разред заклучно; 

4) звањата за кои е потребна виша стручна спре-
ма, вклучувајќи ги и приправниците за овие звања, од 
XIV до I платен разред. 

Член 13 
Под стручна спрема што е потребна за вршење 

помошни работи на железницата се подразбира завр-
шена, основна школа и способност за вршење пооддел-
ни помошни работи, односно положен стручен испит, 
ако е пропишан за поодделни звања. 

Под нижа, средна и виша стручна спрема се под-
разбира, по правило, соодветна школска спрема (шко-
ла помала од непотполна средна школа, изучен занает, 
непотполна односно потполна средна школа и факул-
тет) со положен стручен испит по завршениот при-
правнички стаж кај оние звања за кои е предвиден 
приправнички стаж. 

Нижа, средна односно виша стручна спрема му се 
признава и на персоналот што немал соодветна школ-
ска спрема, а за кој ќе се утврди дека располага со 
потребна стручна пракса и способност, под услов да 
положи соодветен одделен стручен испит. 

Поблиски прописи врз основа на кои ќе се врши 
оцената на подобноста на персоналот за испити, на-
чин на полагањето и други одредби за тоа донесува 
Главната дирекција на југословенските железници во 
согласност со Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ 

Која стручна спрема во поодделни служби и од-
говара на нижа, средна или виша стручна спрема, про-
пишува Главната дирекција на југословенските желез-
ници во согласност со Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

Член 14 " 
Персоналот напредува со добивање више звање 

или виши платен разред во истото звање според струч-
ната спрема, покажаниот успех во работата и годините 
на служба. > 

Член 15 
Персоналот врши, по правило, работи на своето 

звање. 
Ако управен, управно-технички и извршен пер-

сонал по својот пристанок врши работи на канцелари-
ски персонал, му се определува звањето според рабо-
тите што ги врши. Во овој случај персоналот го за-
држува правото на поранешното звање ако се врати 
на работите на тоа звање. Времето проведено во вр-
шењето канцелариски работи не се смета за напре-
дување во поранешното звање на железнички упра-
вен, управнотехнички и извршен персонал. 

И. ЗВАЊА И ПЛАТИ 
Член 16 

Според видот и карактерот на работите што ги 
врши кај југословенските железници персоналот се 
дели на: 

1) железнички управен персонал; 
2) железнички управно-технички персонал; 
3) железнички извршен персонал; 
4) железнички канцелариски 'персонал; 
5) железнички помошен персонал. 

Член 17 
Персоналот од поодделни видови од претходниот 

член, според стручната способност, положајот и дол-
жноста што ја врши кај југословенските железници, 
има звања, и тоа: 

А. Железнички управен персонал: 
пристав, референт, виши референт, советник, виши 

советник. 

Б. Железнички управно-технички персонал: 
техничар, виши техничар, инженер, инспектор, со-

ветник, виши советник. 
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В. Железнички извршен персонал: 
а) В о с о о б р а ќ а ј н о - к о м е р ц и ј а л н а т а 

с л у ж б а : авизер, гардеробер, цедулар, пломбирач, 
мерач, статичен вратар, позивар на персонал, ламбист, 
чистач на скретници, чистач на патнички коли, спи-
кер на разгласа станица, одјавничар, блокар, скретни-
чар, маневрист, кочничар, баражен, транзитер, полишу-
ѕвач на коли, надзорник на скретници, ракувач на ма-
невра, телефонист, кондуктер, возен манипулант, мага-
ционер, телеграфист, сообраќаен опфатиш*, транспор-
тен отпратише, надзорник на маневра, касиер на билети, 
калкулант, стоковен касиер, возовођа, ревизор на во-
зови. 

б) В о м а ш и н с к а т а е л у ж б а: подмачкувач 
на коли, потпалувач на локомотиви, чувар на водоста-
ници, лаборант, огнар, помошен машиновоѓа на елек-
тровуча, машиновоѓа на маневра, дезинфектор, дезин-
сектор, ракувач на колско гасно осветление, ракувач на 
колско електрично осветление и греење, ракувач на во-
достаница, ракувач на електровучни подстаници, ра-
кувач на возен вод на електрични железници, прегле-
дувач на коли, машиновоѓа, моторвоѓа, надзорник на 
прегледувач,!! на коли, надзорник на колско гасно освет-
ление, надзорник на колско електрично осветление и 
Греење, надзорник на електровучни потстаница над-
зорник на возен вод на електрични железници, над-
зорник на јака струја, надзорник на локомотиви. 

в) В о с л у ж б а т а з а о д р ж у в а њ е п р у г и ; 
чувар на премини, чувар на косини, чувар на мостови, 
чувар на клисури, чувар на тунели, чувар на водоводи, 
чувар на пруга, шофер на моторна дресина-возач, шо-
фер на моторна дресина — механичар, десетар на пру-
га, надзорник на пруга, надзорник на згради, надзор-
ник на работилница при секцијата за одржување пру-
га, надзорник на каменоломи, надзорник на шлункара, 
надзорник на длабоки бунари, надзорник на водоводи, 
надзорник за бетонски производи, надзорник на мо-
стови, надзорник на ваги, надзорник на тунели. 
г) В о с л у ж б а т а з а о д р ж у в а њ е т е л е -
г р а ф с к о - т е л е ф о н с к « .и с и г н а л и о - с и г у р ~ 
н о е н*и п о с т р о ј к и : чувар на телеграфско-телефон-
ски и сигнално-сигурносни линии и постројки, ракувач 
на телеграфско-телефонски и сигнално-сигурноони по-
стројки, надзорник на телеграфско-телефонски и си-
гнал но-сигу рио сни постројки. 

д) В о с и т е с л у ж б и : стоваришен магационер, 
режисер (касиер), ликвидатор, цртач. 

Г. Железнички канцелариски персонал 
во поглед на звањата на железничкиот канцелари-

ски персонал важи Правилникот за звањата и платите 
на канцелариските службеници. 

Д. Железнички помошен персонал: 
служител, чувар на одмориште, вратар, железнич-

ки стражар. 
Наместо или покрај звањата споменати во прет-

ходните ставови кај југословенските железници можат 
да се воведуваат нови звања. 

Правилник за воведување нови звања донесува 
Главната дирекција на југословенските железници во 
согласност со Претседателот на Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ. Со овој правилник ќе се пропишат и условите 
за здобивање, звања, за распоредување звањата во 
платни разреди и условите за напредување. 

Член 18 
Звањата на железничкиот персонал се распореду-

ваат во следните платни разреди: 

З в а њ е Платен разред 

З в а њ е Платен разред 

А. Железнички управен персонал: 
пристав, вклучувајќи ги 

и приправниците за ова 
Звање од XVI до ХИ заклучно 

референт, вклучувајќи ги 
и приправниците за ова 
звање од XIV до 

виши референт од IX до 
советник од V до 
виши советник во И и I 

X заклучно 
VI заклучно 
III заклучно 

Б. Железнички управно-технички персонал 
техничар, вклучувајќи ги 

и приправниците за ова 
звање од XVI до 

виши техничар од XI до 
инженер, вклучувајќи ги 

и приправниците за ова 
звање од XIV до 

инспектор v од IX до 
советник од V до 
виши советник во II и I 

XII 
IX 

X 
VI 
III 

заклучно 
заклучно 

заклучно 
заклучно 
заклучно 

а) 

XX 

XIX 

В.Железнички извршен 
В о с о о б р а ќ а ј « о-к о и 

с л у ж б а : 
1) авизер, гардеробер, 

цедулар, пломбирач, 
мерач, станичен вра-
тар, позивар на пер-
сонал, ламбист, чистач од 
на скретници, чистач 
на патнички коли, спи-
кер на разгласна ста-
ница 

2) скретничар, блокар, 
одјавничар, манев-
р и ^ , кочничар, бага- од 
жер, попишувач на 
коли 

в) ракувач на маневра, 
транзитер, телефонист од 

4) кондуктер, возен ма-
нипулант, сообраќаен 
отпратник, транспор-
тен отпратник, над- од XVIII 
зорник на скретници, 
касиер на билети, ма-
гационер 

5) телеграфист, стоковен 
касиер, калкулант, 
надзорник на маневра 

6) возовоѓаг, ревизор на 
возови 

б) В о м а ш и н с к а т а 
1) подмачкувач на коли, 

потпалувач на локо-
мотиви, чувар на во- од 
достаница 

2) лаборант од 
3) огнар од 
4) помошен машиново-

ѓа на електровуча, ма-
шиновођа на маневра, 
дезинфектор, дезин- од XVIII 
сектор, ракувач на во-
дос-таница 

5) ракувач на колско 
гасно осветление, "ра-
кувач на колско елек-
трично осветление и 
греење, ракувач на 
електровучни потста- од 
ници, ракувач на во-
зен вод на електрич-
ни железници, 'прегле-
дувач на коли 

персонал 
е р ц и ј а л н а, т. а 

XXII до XVH заклучно 

до XVI заклучно 

до XV, заклучно 

до XIV заклучно 

од XVII до ХШ заклучно 

од XVI до XII заклучно 
с л у ж б а : 

XX до XVI заклучно 

XX 
XIX 

до XIV заклучно 
до XV заклучно 

до XIV заклучно 

XVII до XIII заклучно 
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З в а њ е Плате« разред 

6) надзорник, на колско 
гасно осветление, над-
зорник на колско е-
лектрично осветление 
и греење, надзорник од 
на прегледуваат на 
коли, машиновођа, мо-
торвоѓа 

7) надзорник на елек-
тровучни подстаници, 
надзорник на возен 
вод на електрични од 
ж е л е з и и ци, над з о р и и к 
на јака струја, надзор-
ник • на локомотиви 

XVI до ХИ заклучно 

XV до XI заклучно 

о д р ж у в а њ е п р у г и : 

XXI до ХУИ заклучно 

XX до XVI 

XIV 

заклучно 

заклучно 

од XVII до XIII заклучно 

*) В о с л у а т а з а 
1) чувар на премини, чу-

вар на косини, чувар 
на клисури, чувар на 

мостови, чувар на ту- од 
нели, чувар на водо-
води 

2) чувар на пруга од 
3) десетар на пруга, шо-

фер на моторна дре- од XVIII до 
сина-возач 

4) шофер ил моторна 
дресина-механичар 

5) надзорник на пруга, 
надзорник на зграда, 
надзорник на 'рабо-
тилница ири секција 
за одржување пруга, 
надзорник на камено-
ломи, надзорник на 
шлункара, надзорник од XVI до XII заклучно 
на длабоки бунар::, 
надзорник за бетон-
ски производи, над-
зорник на мостови, 
надзорник иа ваги, 
надзорник на тунел:! 

В о с л у ж б а т а 
ф о н е к и и 

Г) з а т е л е г р а ф о н 
е и г н а л н о-с и r у р н о е 

п о с т р о ј к и : 
1) чувар на телеграфско-

телефонски и сигнал-
но-сигурносни линии од 
и постројки 

2) ракувач на телеграф-
ско-телефонски и си-

о-т е л е-
н и 

XX до XVI заклучна 

од XVII до XIII заклучно 

од XVI до XII заклучно 

гнално сигурносни по-
стројки 

3) надзорник на теле-
графско-телефонсќи и 
сигнално сигурносни 
постројки 

д) В о с и т е с л у ж б и : 
стоваришен магацио-
нер, режисер (.каси-

ер), ликвидатор, др- од XIX до XIV заклучно 
тач 

Г. Железнички канцелариски персонал: 
Железничкиот канцелариски персонал се распоре-

дува во звања и платни разреди по одредбите од Пра-
вилникот за звањата и платите на канцелариските слу-
жбеници. 

Д. Железнички помошен персонал 
служител, чувар на 
одмориште, вратар, од XXIII до XVIII заклучно 

. железнички стражар 

Член 19 
Приправничкиот стаж постои за звањата пристав, 

техничар, референт и инженер и трае три години. 
Приправникот може Да полага стручен испит от-

кога ќе наполни две години приправнички стаж. Во 
прописите за стручните испити може да се предвиди 
да може испитот и порано да се полага ако се полага 
тој во делови. 

Член 20 
Лицето кое после завршеното школување се прима 

во служба на југословенските железници како приправ-
ник се назначува во почетниот платен разред на соод-
ветното звање. 

По положениот стручен испит приправникот се на-
значува во звањето пристав или техничар во XV пла-
тен разред, односно во звањето референт или инже-
нер во ХШ платен разред. 

Член 21 
Стручните службеници што преминуваат непосред-

но оа стопанството или од јавни служби на определе-
ни работи кај југословенските железници се назначу-
ваат, по правило, во звањата и соодветните платни раз-
реди на железничкиот персонал по одредбите од оваа 
уредба. 

Пе исклучок, на службениците од претходниот 
став што се преземаат непосредно за вршење работи 
кај југословенските железници по потреба на служба 
та како истакнати стручњаци или се земаат времено 
за извршување определени работи, звањата и платниот 
разред, можат да се определат независно од условите 
предвидени за звањата на железничкиот персонал, или 
може платата да им се определи по прописите на слу-
жбата од која се преземаат. 

Решение за тоа донесува Директорот на Главната 
дирекција на југословенските железници во согласност . 
со комисијата на Владата на ФНРЈ. 

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

Член 22 
За железничкиот персонал што врши работи на 

звањето од други струки (здравствена, просветно-на-
учна ити.) ќе се применат прописите за звањата и пла-
тите што важат за службениците на тие струки. 

III. НАПРЕДУВАЊЕ 
Член 23 

Персоналот напредува со добивање више звање 
или виши платен разред во истото звање, според струч-
ната спрема, покажаниот успех во работата и годините 
на служба. 

Во истото звање персоналот напредува во виши 
платни разреди редовно после секои три години ефек-
тивна служба проведени во еден платен разред. 

Ако не се заложува службеникот на работата и за-
тоа ќе биде неповолно оценет од надлежниот старе-
шина, годината во која е неповолно оценет не се смета 
во годините на службата за напредување во виши пла-
тен разред односно во више звање. 

Оцената за работењето задолжително му се сооп-
штува на службеникот. Ако е службеникот незадово-
лен со оцената од надлежниот старешина може да се 
жали во срок од 8 дена од денот на соопштувањето до 
персона/, ната комисија на дирекцијата односно до Глав-
ната дирекција ла југословенските железници. 
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Член 24 
Службеник што се истакнува со стручната способ-

ност и со резултатите на својата^ работа може да биде 
унапреден во истото звање во еден платен разред по-
горе од наредниот платен разред по истекот на три 
години ефективна служба »проведена во дотогашниот 
Блатен разред. 

Одредбите од претходниот став не се однесуваат 
до приправниците. 

Член 25 
Ако со напредувањето во више звање би добил 

службеникот помала плата од платата што ја имал со 
добивените периодски повишици ја задржува и натаму; 
дотогашната плата. 

Член 26 
За звањата на железничките помошни службеници 

е потребна стручна спрема за вршење помошни работи 
на железницата. 

За звањата на'железничките извршни службеници 
е потребна нижа стручна спрема. 

За звањата пристав и техничар е потребна средна 
стручна спрема. 

За звањата референт и инженер е потребна виша 
стручна спрема. 

Со Правилникот за стручните испити ќе се опре-
дели кој стручен испит е потребен за поодделни звања 
на железничкиот персонал. 

Член 27 
Службеникот во звањето пристав што има три го-

дини ефективна служба во последниот или претпослед-
ниот платен разред на тоа звање може да биде унапре-
ден во звањето референт. 

За унапредување по претходниот став треба слу-
жбеникот да положи одделен стручен испит. 

Службеникот што ќе биде со одредбата од прет-
ходните ставови унапреден во звањето референт до-
бива XI платен разред и напредува натаму до IX пла-
тен разред заклучно. 

Член 28 
Службеникот во звањето референт што има виша 

стручна спрема и три години ефективна служба во по-
следниот или претпоследниот платен разред на тоа 
звање, може да биде унапреден во звањето виши ре-
ферент во IX платен разред. 

За унапредувањето пб претходниот став треба 
службеникот да положи одделен стручен испит. 

Службеникот во звањето виши референт може да 
биде унапреден во звањето советник, во V платен 
разред, ако врши самостојно управно-политички работи 

^од поголемо значење или работи од висок стручен 
квалитет. 

Член 29 
По исклучок од одредбите на чл. 27 и 28 од оваа 

уредба службеникот во звањето пристав што има нај-
малку 8 години служба, може и порано да биде уна-
преден вр звањето референт, а службеникот во зва-
њето референт кој има најмалку 8 години служба — 
во звањето виши референт, ако се истакнува со на-
рочни стручни квалитети и ако положи одделен стру-
чен испит и оценет поволно од комисијата. 

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

Член 30 
Службеникот во звањето техничар што има три 

години ефективна служба во последниот или претпо-
следниот платен разред на тоа звање може да биде 
унапреден во звањето виши техничар. 

За унапредувањето по претходниот став треба слу-
жбеникот да положи одделен стручен испит. 

Службеник што ќе биде по одредбата од претход-
ните ставови унапреден во звањето виши техничар до-
бива XI платен разред и може да напредува натаму до 
ЈХ платен разред заклучноч 

Член 31 
Службеникот во звањето инженер што има три 

години ефективна служба во последниот или претпо-
следниот платен разред на тоа звање може да бнд* 
унапреден во звањето инспектор во IX платен разред. 

За унапредувањето по претходниот став треба 
службеникот да положи одделен стручен испит. 

Службеникот во звањето инспектор може да биде 
унапреден во звањето советник, во V платен разред, 
ако врши самостојно упразно-политички работи од по-
големо значење или работи од повисок стручен ква< 
литет. 

Член 32 
По исклучок од одредбата на чл. 30 и 31 од спаа 

уредба, службеникот во звањето техничар што има 
најмалку осум години служба, може да биде и порано 
унапреден во звањето виши техничар, а службеникот 
во звањето инженер кој има најмалку 8 години слу-
жба — во звањето инспектор, ако се истакнува со ка-
рочни стручни квалитети и ако положи одделен стру-
чен испит и оценет поволно од комисијата. 

Исто така службеник во зваРоето инспектор мсжа 
да биде унапреден во звањето советник ако има нај-
малку 12 години служба. 

Член 33 
Виши техничар што врши виши стручни работи на 

железницата самостојно односно кој раководи успешно 
со поголеми организациони единици (единици од I ранг, 
отсеци или одделенија во дирекцијата или во Главната 
дирекција на југословенските железници) може да би-
де унапреден во звањето инспектор — во VIII пла-
тен разред. 

Инспектор на сообраќајно-комерцијална гранка на 
железничката служба, кој е унапреден во ова звање 
од звањето виши техничар, може да биде унапреден 
во звањето советник во V платен разред, само ако му; 
се признае виша стручна спрема по чл. 13 од оваа 
уредба. 

За унапредувањето по претходниот став е потре-
бен работен стаж од најмалку 15 години. 

Член 34 
Во звањето виши советник може да биде унапре-

ден службеник кој покажува нарочни квалитети за ра-
ководни работи од управно-политичка природа или кој 
има стручни работи од висок квалитет или научни 
работи. 

Член 35 
За унапредување на железничките извршни слу-

жбеници од нижи во соодветно звање од виши платен 
разред треба службеникот да има положен стручен 
испит за тоа звање и да ги врши успешно работите на 
вишето звање. 

Член 36 
За железничките управни, управно-технички, из-

вршни и помошни службеници постојат по три период-
о н повишици, и тоа: во. XVIII, XVII, XVI, XV, XIV, 
ХШ, х п , XI, X, IX VIII и VI платен разред. Период-
ските повишици изнесуваат месечно: во XVIJl, XVII и 
XVI платен разред по 200 динари, во XV и XIV пла-
тен разред по ЗОО динари, во XIII, XII и XI платен 
разред по 400 динари, во X, IX и VJII платен разред 
по 500 динари, и во VI платен разред по 700 динари. 

Член 37 
Службеник што ќе проведе три години ефективна 

служба во завршниот платен разред на своето звање 
за кој е предвидена периодска повишица, а не ќе биде 
унапреден во више звање, добива периодска повишица. 

Периодските повишици се даваат по службена дол-
жност после секои три години ефективна служба. Ре-
шение за периодските повишици донесува старешината 
на организационата единица. 
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IV. ПОЛОЖАЕН ДОДАТОК 
Член 38 

На железничките службеници на раководни места 
км припаѓа покрај основната плата и положаен до-
даток. 

Под раководно место на железница се подразбира 
раководењето со организациона единица односно со 
поодделни работи или служби во поголеми организа-
циони единици. 

Член 39 
Положајниот додаток за поодделни раководни ме-

ста може да изнесува најмногу до 6.000 динари ме-
сечно. 

Со правилникот што го донесува Главната дирек-
ција на југословенските железници во согласност со 
Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ се определува кои положаи 
на железниците повлекуваат положаен додаток и ви-
сината на положајниот додаток за тие положаи. 

Член 40 
Главната дирекција на југословенските железници 

во согласност со Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ може опре-
делени положаи на југословенските железници да ги 
распореди во платни разреди според скалата од чл. 4 
на оваа уредба. Службениците на таквите иоложаи 
шримаат плата според положајот, без обзир на зва-
њето. 

У ДОДАТОК ЗА РАНГ НА ЕДИНИЦАТА, ЗА РАБОТ-
НОТО МЕСТО И ЗА ОДДЕЛНИТЕ УСЛОВИ НА 

РАБОТЕЊЕТО 
Член 41 

Додатокот за рангот на единицата се определува 
според интензитетот на сообраќајот кај поодделни ор-
ганизациони единици. 

Додатокот за ранг на единицата може да изнесува 
најмногу до 1.600 динари месечно. 

Член 42 
Додатокот за работното место се определува спо-

ред специфичностите на работното место на кое што 
работи персоналот вклучен непосредно во процесот на 
железничкиот транспорт. 

Додатокот за работното место може да изнесува 
најмногу до 1.200 динари месечно. 

Член 43 
Додатокот за одделни услови на работењето се 

определува според одделните услови под кои работи 
железничкиот персонал на определеното работно место. 

Додатокот за одделни услови на работењето може 
да изнесува најмногу до 1.200 динари месечно. 

Член 44 
Со правилникот што го донесува Главната дирек-

ција на југословенските железници во согласност со 
Централниот одбор на синдикатот на железничките ра-
ботници и службеници на Југославија и со Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ, се определува на кои работни места 
припаѓа додаток за рангот на единицата, додаток за 
работното место и додаток за одделните услови на 
работењето, како и висината на овие додатоци. 

VI. ДОДАТОК ЗА ПРЕКУВРЕМЕНА И НОЌНА 
РАБОТА 
Член 45 

Додаток за прекувремена работа може да се во-
ведува само за персоналот во извршните железнички 
единици. 

Со правилникот за додатоците на железничкиот 
персонал се определува што се смета како прекувре-
мена работа на железница и во кои случаи може да се 
воведува прекувремена работа. 

Член 46 
Додатокот за прекувремената работа изнесува 50% 

од основната плата по работен час. 
Платата по работен час се добива кога основната 

месечна плата ќе се подели со 208. 

Член 47 
^ На железничкиот персонал му припаѓа додаток за 

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

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

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

VII. НАДЛЕЖНОСТ 
Член 48 

Решение за прием во служба, за унапредување во 
више звање и во виши платен разред, за преместување 
и престанок на службата на службениците на југосло-
венските железници донесува, и тоа: 

1) за службениците на дирекцијата на железниците 
и нејзините организациони единици, чиите звања се 
распоредени од ХХШ до ХП платен разред заклучно 
— директорот на дирекцијата на железниците во со-
гласност со персоналната комисија на дирекцијата на 
железниците; 

2) за службениците на Главната дирекција на ју-
гословенските железници чиите звања се распоредени 
од ХХШ до ХП платен разред заклучно, како и за 
службениците на дирекциите на железниците и нив-
ните организациони единици, чиите звања се распоре-
дени од XI до VI платен разред заклучно — Директо-
рот на Главната дирекција на југословенските желез-
ници во согласност со Персоналната комисија на Глав-
ната дирекција на југословенските железници; 

3) за службениците на Главната дирекција на ју-
гословенските железници чиите звања се распоредени 
од XI до I платен разред заклучно, како и за службе-
ниците на дирекциите на железниците и нивните органи-
зациони единици, чиите звања се распоредени од V до I 
платен разред заклучно — Директорот на Главната ди-
рекција на југословенските железници во согласност 
со Комисијата на Владата на ФНРЈ (чл. 42 од Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците на 
државните органи). 

Член 49 
Времено упатување на железничките службеници 

на работа од една организацина единица во друга ор-
ганизациона единица вршат надлежните стрешини што 
ќе ги овласти за тоа Директорот на Главната дирекција 
на југословенските железници. 

Времено упатување на работа може да трае три 
месеци а само по исклучок може да трае најдолго до 
шест месеци. 

Член 50 
При дирекциите на железниците и при Главната 

дирекција на југословенските железници се формира 
персонална комисија. 

Персоналната комисија при дирекцијата на же-
лезниците и ири Главната дирекција на југословенските 
железници се состои од три до пет члена, од кои еден 
го делегира синдикалната органицазија, а другите ги 
назначува директорот на дирекцијата на железниците 
во согласност со Персоналната комисија на Главната 
дирекција на југословенските железници, односно Да-



Четврток, 10 април 1953 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ БРОЈ 19 - Страна 371 

ректорот на Главната дирекција на југословенските 
железници во согласност со Комисијата на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 51 
Против решенијата што ќе се донесуваат по чл. 48 

од оваа уредба, о-сем решенијата за преместување 
службеникот има право на жалба до Персоналната ко-
мисија при Главната дирекција на југословенските 
железници, ако решението го донел директорот на ди-
рекцијата на железниците, а до Претседателот на' Со-
ветот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ, ако 
решението го донел Директорот на Главната дирекција 
на југословенските железници. 

Против решенијата за унапредување во више зва-
ње и во виши платен разред што ги донесува Директо-
рот на главната дирекција на југословенските железни-
ци жалбата се поднесува до Комисијата на Владата 
на ФНРЈ. 

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

VIII. ДРУГИ ОДРЕДБИ 
Член 52 

Во годините на службата за напредување се смета 
сето време што го провел службеникот стварно во др-
жавната служба, во служба на задружните и општестве-
ните организации, или како намештеник кај приватни 
работодаваци на работи за кои се бара стручна спре-
ма од ист ранг како и за звањето во кое се наоѓа 
службеникот. 

Персоналната комисија може делум или во целост 
во годините на службата за напредување да го при-
знае и времето што го провел службеникот на работи 
за кои е потребна нижа стручна спрема од онаа што 
се бара за неговото звање, ако се тие работи од иста 
или слична природа со работите што ги врши. 

Во годините на служба за напредување се смета и 
времето што го провел службеникот: 

1) на постојани должности и со постојана плата 
во претставничките тела и нивните органи, као и во 
определените општествени организации во Федеративна 
Народна Република Југославија; 

2) во состав на Народноослободителната војска или 
на сојузничките војски и во организирана работа во На-
родноослободителната борба, како и времето што го 
провел по 6 април 1941 година како жртва на фашизмот 
во затвори, интернација, конфинација, депортација, на 
присилно иселување, присилни работи односно во 
пленство; 

3) на професионална револуционарна политичка ра-
бота, во револуционерното движење или на други дол-
жности во интерес на револуционерното движење, во 
затвори и логори поради револуционарна работа — 
пред б април 1941 година; 

4) на воена должност или во пленство, за време 
на војните од 1912 до 1920 година, признато по досе-
гашните прописи; 

5) вон службата, ако е отпуштен од окупационите 
органи од служба поради своето антифашистичко и 
патриотско држање или поради својата национална, 
расна и верска припадност и слични разлози (затоа што 
имал некого од членовите на фамилијата во Народно-
ослободителната војска, жена која е отпуштена од 
служба затоа што и бил мажот запослен), или ако ја 
напуштил службата самиот или е пензионисан од овие 
разлози, под услов да влегол повторно во служба до 
крајот на 1945 година. 

На службениците што стапиле 1941 година во На-
родноослободителната војска и се носители на „Парти-
занска споменица 1941" или се одведени во пленство, 
времето од точ. 2 ќе се смта почнувајќи од 6 април 
1941 година. 

На службениците кои по демобилизацијата од Ју-
гословенската народна армија, односно по враќањето 
од пленство или интернација по свршувањето на вој-
ната, влегле во служба им се признава времето од де-

м о б и л и з а ц и ј а односно од враќањето во земја до вле-
гувањето во служба, ако влегле во служба до крајот 
на 1945 година. 

Времето проведено во Народноослободителната 
војска и на активна и организирана работа во Народно-
ослободителната борба до свршехокот на војната се 
смета двојно. Поблиски одредби за ова ќе пропише Со-
ветот за законодавство и изградба на народната власт 
ма Владата на ФНРЈ. 

Како завршок на војната во смисла на оваа уредба 
се смета 15 мај 1945 година. 

За напредување може да се призна и времето што 
го провел службеникот во вршење на приватна про-
фесија, ако стварно работел на работите од својата 
струка. Поблиски одредби за ова ќе пропише Советот 
за законодавство и изградба за народната власт на 
Владата на ФНРЈ. 

Персоналната комисија нема да го призна во го-
дините на служба за напредување времето што го про-
веле поедини службеници во служба на непријателски 
воени или цивилни установи, ако со својата работа в® 
тие установи и нанеле штета на борбата за ослобо-
дување. 

Член 53 
Службеник што е дисциплински казнет со запирање 

во напредувањето, губи за напредување во више звање 
или во виши платен разред, како и за добивање пери-
одска повишица онолку време колку е определено во 
дисциплинската пресуда. 

Службеникот против кого со одлука од дисциплин-
скиот суд е започната дисциплинска постапка или што 
е отстранет од должност, се запира во напредувањето 
односно во добивањето периодски повишица 

Ако службеникот против кого е водена дисциплин-
ска постапка ќе биде ослободен, му се враќа правото 
на засметување времето што било времено запрено 
во смисла на одредбите од ст. 2 на овој член. 

Член 54 
Правилникот за звањата и платите на кацелариски-

те службеници во сето ќе се применува и на канцела-
риските службеници на југословенските железници. 

Член 55 
На хонорарен службеник му се определува виси-

ната на хонорарот во процент од платата што би ја 
имал како редовен службеник, според работата што ја 
врши и времето што го проводи постојано на работа. 

Прописите за плаќање на хонорарните службеници 
што ги донесува Претседателот на Советот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ се применуваат и на хонорарните службеници за-
послени ка ј југословенските железници. 

Член 56 
Решението за определување звање и за унапре-

дување во више звање или во виши платен разред се 
смета дека е донесено од надлежниот орган и испла-
тата врз основа на него може да се врши кога ќе го 
потпише решението старешината надлежен за назна-
чување и претседателот или овластениот член од Ко-
мисијата на Владата на ФНРЈ односно од персоналната 
комисија. 

Раководителот на сметководствената служба сноси 
одговорност ако се изврши исплата по решението што 
е донесено ненадлежно. 

Секретаријатот . за персонална служба на Владата 
на ФНРЈ има право да врши преглед на сите решенија 
за звањата и платите и да ја цени законитоста на тие 
решенија. Ако се установи дека се донесени решени-
јата незаконито, секретаријатот ќе поднесе предлог до 
надлежниот старешина да го измени решението. Ако 
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старешината не го усвои предлогот, конечно решение 
донесува Комисијата на Владата на ФНРЈ. 

Ако се утврди дека донесеното решение е незако-
нито, се запира натамошната исплата на овој дел од 
платата што е незаконито исплатуван. Против службе-
никот што го подготвил таквото решение ќе се започне 
дисциплинска постапка. Одговорноста за створената 
штета ја сноси и старешината доколку се утврди дека 
незаконито™ решение е донесено со негова вина. 

Барањето за измена на решението по одредбата на 
ел. 3 од овој член може да се поднесе во срок од една 
година од денот кога е донесено решението. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 57 

Службениците кои на денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба се затечени во служба на југо-
венските железници се преведат во звање и се распо-
редуваат во платни разреди предвидени со оваа уред-
ба и со прописите донесени врз основа на неа. 

Службениците кои по досегашните прописи пра-
вилно добиле звања и кои фактички ги вршат рабо-
тите од своето звање се преведат во соодветните нови 
звања според звањето во кое се затечени. 

Комисијата за преводење должна е да испита да-
ли на службеникот му е правилно дадено звањето, што 
треба да се утврди во решението за преводењето на 
службеникот. 

Член 58 
Сообразно на одредбите од претходниот член, слу-

жбениците затечени во звањата: 
1) помошен службеник ЈН, If и I класа, кои вршат 

должност на курир, чувар на одмориште, вратар, же-
лезнички стражар и служител — се преведат во зва-
њата од чл. 18 — под Д) од оваа уредба и се распо-
редуваат од ХХШ до ХУЈИ платен разред заклучно; 

2) помошен службеник III, II и I класа, кои вршат 
должности на авизер, гардеробер, цедулар, пломбирач, 
мерач, станичен вратар, позивар на персонал, ламбист, 
чистач на скретница, чистач на патнички коли и спи-
кер на разгласна станица — се преведат во звањата 
од чл. 18 — под В) — а) — 1) и се распоредуваат од 
ХХП до XVII платен разред заклучно; 

3) сообраќајно-транспортен железничар V, IV и III 
класа како и службениците на должност багажери — 
се преведат во звањата од чл. 18 — од В) — а) — 2) 
и се распоредуваат од XX до XVI платен разред за-
клучно; 

4) сообраќа јио-транспортен железничар II класа 
— на должност на ракувач на маневра, службениците 
во звањето телефонист и службениците на должност 
транзитер — се преведат во звањата од чл. 18 под 
В) — а) — 3) и се распоредуваат од XIX до XV пла-
тен разред заклучно; 

5)сообраќајно-транспортен железничар II класа, кои 
вршат должност на кондуктер, на возен манипулант н 
надзорник на скретница сообраќајно-транспортен желез-
ничар I класа на должност на сообраќаен и транспор-
тен отиратник, и службениците на должностите на ка-
сиер на билети и магационер — се превода? во зва-
њата од чл. 18 под В) — а) — 4) и се распоредуваат 
од XVIII до XIV платен разред заклучно; 

На службениците на должностите касиер на би-
лети и магацинер што се примени во служба со непот-
полна средна школа, ќе им се смета за почетниот платен 
разред до три години служба, а за другите платни раз-
реди по три години служба. 

6) Железнички телеграфист, сообраќајно-транспор-
тен железничар I класа на должност на надзорник на 
маневра, како и стоковните касиери и калкуланти во 
звањата: стопански работоводител, постар стопански 
помошник, стопански помошник и помлад стопански 
помошник — се преведат во звањата од чл. 18 под В) 
— а) — 5), и се распоредуваат од XVII до XIII пла-
тен разред заклучно; 

На службениците на должностите од претходниот 
став што се примени во служба со непотполна средна 
школа, ке им се смета за почетниот платен разред до 
три години служба, а за другите платни разреди по 
три години; 

7) Сообраќајно-транспортен железничар I класа, а 
на должности возовоѓа и ревизор на возови — се пре-
ведат во звањата возовоѓа и ревизор на возови и се 
распоредуваат од XVI до ХП платен разред заклучно; 

8) Службениците на должности подмачкувач на 
коли, потпалувач на локомотиви и чувар на водоста-
ница — се преведат во звањата од чл. 18 под В) — б) 
— 1) и се распоредуваат од XX до XVI платен разред 
заклучно. 

9) Службениците на должност лаборант — се пре-
ведат во звањето лаборант и се распоредуваат од XX 
до XIV платен разред заклучно; 

10) Железничарите на вуча IV класа — се преведат 
во звањето огнари и се распоредуваат од XIX до XVj 
платен разред заклучно. 

11) Железничарите на вуча III класа, и службени-
ците на должности помошен машиновоѓа на електро-
јвуча, дезинфектор, дезинсектор, и ракувач на водоста-
ница — се преведат во звањата од чл. 18 под В) — б) 
— 4), и се распоредуваат од XVIII до XIV платен раз-
ред заклучно; 

12) Железничар на вуча И класа — на должност 
прегледувач на коли, како и службениците на должно-
стите ракувач со колско гасно осветление, ракувач со 
колско електрично осветление и греење, ракувач на 
електро-вучни потстаници и ракувач на возниот вод 
на електричните железници — се преводат во звањата 
од чл. 13 под В) — 6) — 5) и се распоредуваат од 
XVII до ХШ платен разред заклучно. 

13) Железничар на вуча II класа — на должност 
надзорник на преведувачи на коли, железничар на 
вуча I класа и службениците на должностите надзор-
ник на колско гасно осветление, надзорник на колско 
електрично осветление и греење, —• се преведат во 
звањата од чл. 18 под В) — б) — 6) и се распореду-
ваат од XVI до ХИ платен разред заклучно. 

14) Надзорник на вуча, како и службениците на 
должностите надзорник на електровучни потстаница 
надзорник на возниот вод на електричните железници 
и надзорник на јака струја — се преведат во звањата 
од чл. 18 под В) — б) — 7) и се распоредуваат од 
XV до XI платен разред заклучно. 

15) Железничар за одржување пруга III класа — 
се преведат во звањето од чл. 18 под В) — в) — 1) и 
се распоредуваат од XXI до XVII платен разред за-
клучно. 

16) Железничар за одржување пруга II класа — 
се преведат во звањето чувар на пруга и се распоре-
дуваат од XX до XVI платен разред заклучно. 

17) Железничар за одржување пруга I класа и со* 
обраќајно-транспортен железничар I класа — на дол-
жност шофер на моторна дресина — возач — се пре-
ведат во звањата од чл. 18 под В) — в) — 3) и се 
распоредуваат од XVIII до XIV платен разред заклучно. 

18) Сообраќајно-транспортен железничар I класа; 
— на должност шофер на моторна дрееина — механи-
чар — се преведат во звањето шофер на моторна дре-
сина — механичар и се распоредуваат од XVII до XIII 
платен разред заклучно. 

19) Надзорник за одржување пруга, како и слу-
жбениците на должностите надзорник на згради, над* 
зорник на работилница при секција за одржување пруги, 
надзорник на каменоломи, надзорник на шлункари, над-
зорник на длабоки бунари, надзорник за бетонски про-
изводи, надзорник на мостови, надзорник на ваги и 
надзорник на тунели — се преведат во звањата од чл. 
18 под В) — в) — 5) и се распоредуваат од XVI до 
XII платен разред заклучно* i 
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На службениците од претходниот став кои влегле 
во служба со непотполна средна школа или со изучен 
занает, ќе им се смета за почетниот платен разред до 
3 години, а за другите платни разреди по три години 
служба. 

20) Службениците на должност на чувар на теле-
графско- т ел е ф анс ки и сигнално-сигурносни линии и 
постројки — се преведат во звањето чувар на теле-
графско-телефонски и сигнално-сигурносни линии и по-
стројки и се распоредуваат од XX до XVI платен раз-
ред заклучно. 

21) Железничар на сигнално-сигурносни постројки 
се преводат во звањето ракувач на телеграфско-теле-
фонски и еигнално-сигурносни постројки и се распоре-
дуваат од XVII до XIII платен разред заклучно. 

22) Надзорник на сигнално-сигурносни постројки 
— се преводат во звањето надзорник на телеграфско-
телефонски и сигнално-сигурносни постројки и се ра-
споредуваат од XVI до XII платен разред заклучно. 

23) Помлад касиер и касиер, помошен финансиски 
манипулант и финансиски манипулант, помошен инду-
стриски цртач и индустриски цртач, помошен градежен 
цртач и градежен цртач, помошен цртач на електро-
врски и цртач на електроврски, и службениците на 
должностите стоваришен магационер — се преводат 
од звањата од чл. 18 под В) — д) — и се распореду-
ваат од XIX до XIV платен разред заклучно. 

Распоредувањето на службениците во платни раз-
реди од претходните одредби на овој член се врши 
по годините на служба, сметајќи за почетниот платен 
разред до три години, а за другите платни разреди по 
три години служба осем точ. 5, 6, 7, 14 и 19 во кои 
случаи ќе се смета за почетниот платен разред до 6 
години а за другите платни разреди по три години 
служба. 

Службениците во звањата на помошната гранка 
на административната струка — се преводат во соод-
ветните звања по прописите од Правилникот за звањата 
и платите на канцелариските службеници. 

Службениците во звањата од другите струки, што 
не се опфатени со оваа уредба, се преводат по пропи-
сите што важат за тие струки. 

Член 59 
Аналогно на одредбите од чл. 57 на оваа уредба 

службениците затечени во звањата: 
а) помлад техничар за експлоатација на железни-

ците, помлад градежен техничар, помлад индустриски 
техничар и во звањата помлад техничар на другите 
струки — се лреводат во звањето техничар; 

б) помлад книговодител, помлад комерцијална1 и 
во други соодветнии звања — се преводат во звањето 
пристав; 

в) техничар за експлоатација на железниците, гра-
дежен техничар индустриски техничар и во звањата 
техничар на други струки — се преведат во звањето 
техничар; • 

г) книговодител, комерцијалност и во други соод-
ветни звања — се преведат во звањето пристав; 

д) виши техничар за експлоатација на железни-
ците, виши градежен техничар, виши индустриски тех-
ничар и во звањата виши техничар на други струки — 
.се преводат во звањето виши техничар; 

ѓ) виши книговодител, виши комерцијална и во 
други соодветни звања — се преводат во звањето ре-
ферент. 

Член 60 
Службениците од претходниот член што имаат пот-

полна средна школа се распоредуваат во следните плат-
ни разреди: 

— службениците под а) и б) од XVI до ХШ пла-
тен разред • 

— службениците под в) и г) од XV до XII платен 
разред 

— службениците под д) и ѓ) од XI до IX платен 
разред. 

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

Службениците под д) и ѓ) што имаат до 12 го-
дини служба се распоредуваат во XI платен разред, 
преку 12 до 15 години во X, а преку 15 години — вф 
IX платен разред. 

Службениците под а) и б) што имаат повеќе од 1$ 
години служба се распоредуваат во ХИ платен разред 

Службениците под в), г), д) и ѓ) што провеле во 
своето звање повеќе од три години, се распоредува! во. 
еден платен разред погоре, но .не во виши од ХМ од« 
носно IX. 

Член 61 
Службениците од чл. 59 на оваа уредба што имаа? 

непотполна средна школа, најмалку 10 години служба 
и положен стручен испит, а ги вршат успешно рабо-
тите на своето звање, се распоредуваат во платни раз-
реди по одредбите од претходниот член, со тоа што 
на службениците под а), б), в) и г) за почетниот пла-
тен разред им се смета шест години, а на службени* 
ците под д) и ѓ) 15 години служба. 

Член 62 
Службениците од претходниот член што не поло-

жиле стручен испит и службениците што имаат непот* 
полна средна школа а помалку од 10 години служба^ 
или помала школска спрема од непотполна средна шко-
ла, можат исто така да се преведат по одредбата о д 
претходниот член ако ги вршат успешно работите oft 
своето звање. Решение за преводењето во вакви слу-« 
чаи донесува Директорот на Главната дирекција на ју-
гословенските железници во согласност со Персонал-
ната комисија при Главната дирекција на југословен-
ските железници, по согласен предлог од директоров 
на дирекцијата на југословенските железници и о д 
персоналната комисија при дирекцијата на железни-
ците или по жалба од службеникот, а за службениците 
иа Главната дирекција на југословенските железници 
— Комисијата на Владата на ФНРЈ по согласен пред-
лог од Директорот на Главната дирекција на југосло-
венските железници и од Персоналната комисија ир« 
Главната дирекција на југословенските железници, или 
по жалба од службеникот. 

Службениците од претходниот став што не ќе би-
дат преведени по чл. 61 од оваа уредба — се преведат 
во други соодветни звања предвидени со оваа уредба, 
како и во звањата на канцелариските службеници а спо-
ред работите што ги вршат. 

Член 63 
Сообразно на одредбите на чл. 57 од оваа уредба, 

службениците затечени во звањата: 
а) помлад инженер — се преводат во звањето ин-

женер; 
б) помлад економист, помлад финансиски, помлад 

правен (управен, персонален) референт и во други, со-
одветни звања — се преводат во звањето референт; 

в) инженер — се преводат во звањето инженер; 
г) економист, финансиски, правен (управен, пер-

сонален) референт и во други соодветни звања — се 
преводат во звањето референт; 

д) виши инженер — се преводат во звањето ин-
спектор; 

ѓ) виши економист, виши финансиски, виши пра-
вен (управен, персонален) референт и во други соод-
ветни звања — се преводат во звањето виши референт. 

Член 64 
Службениците од претходниот член што имаат фа-

култетска спрема се распоредуваат во следните платни 
разреди: 

— службениците под а) и б) од XIV до XI пла-
тен разред; 

— службениците под в) и г) од XIII до X платен 
разред; 

ч 
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— службениците под д) и ѓ) од IX до VI платен 
разред. 

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

Службениците под в) и ѓ) што имаат до 12 години 
служба, се распоредуваат во IX платен разред, а кои 
имаат повеќе од 12 години служба во натамошните 
платни разреди. 

Службениците под а) и б) што имаат повеќе од 15 
години служба се распоредуваат во X платен разред. 

Службениците под в), г), д) и ѓ) што провеле во 
своето звање повеќе од. три години, се распоредуваат 
во еден платен разред погоре, но не и во пиши од X 
односно VI. 

Член 65 
Службениците затечени во звањата од чл. 5Ј па 

оваа уредба што" имаат потполна средна школа, нај-
малку 10 години служба и положен стручен испит, а 
ги вршат успешно работите на своето звање, се распо-
редуваат во платни разреди по одредбите од чл. 64, со 
тоа што на службениците под а), б), в) и г) за почет-
ниот платен разред им се смета шест години, а на слу-
жбениците под д) и ѓ) 15 години служба. 

% Член бб 
Службениците од претходниот член што не поло-

жиле стручен испит и службениците што имаат пот-
полна средна школа, а помалу од 10 години служба, или 
помала школска спрема од потполна средна школа, мо-
жат исто така да се преведат по одредбата од прет-
ходниот член, ако ги вршат успешно работите од сво-
ето звање. 

Решение за преведеното во вакви случаи донесува 
Директорот на Главната дирекција на југословенските 
железници во согласност со Персоналната комисија при 
Главната дирекција на југословенските железници а по 
согласен предлог од директорот на дирекцијата на же-
лезниците и од персоналната комисија при дирекцијата 
на железниците, или по жалба од службеникот. 

Член 67 
Службениците што не ќе бидат преведени по од-

редбата од претходниот член се преведат, и тоа: 
1) службениците што имаат потполна средна шко-

ла и помалку од 10 години служба, се преведат во зва-
њата и се распоредуваат во платни разреди по одред-
бите од чл. 59 и 60 на оваа уредба, со тоа што службе-
ниците под а), б), в), г), д) и ѓ) на чл. 63 се изедна-
чуваат со службениците во звањата споменати под а), 
б), в), г),, д) и ѓ) на чл. 59; 

Службениците што имаат непотполна средна шко-
ла, најмалку 10 години служба и положен стручен ис-
пит*— се преведат по одредбата од чл. 61; 

3) службениците што имаат непотполна средна 
школа, а помалу од 10 години служба, или што имаат 
помала школска спрема од непотполна средна школа, 
како и службениците од претходната точка што не по-
ложиле стручен испит — се преведат во други соод-
ветни звања предвидени со оваа уредба или во зва-
њата на канцелариските службеници според работите 
што ги вршат. 

Член 68 
Службениците затечени во звањето советник се 

преведат во звањето советник и се распоредуваат во 
платни разреди од V до заклучно III, и тоа: службе-
ниците што имаат до 18 голини служба во V, а кои има-
ат преку 18 голини служба во наредните платни раз-
реди, според годините на службата. Службениците што 
провеле во своево звање повеќе од три години се пре-
ведат во етен платен разред погоре, но не во виши 
од III, 

Преводењето на службениците во звањето виши 
советник во платните разреди II или I го врши Ди-
ректорот на Главната дирекција на југословенските же-

лезници во согласност со Персоналната комисија при 
Главната дирекција на југословенските железници. 

Член 69 
Службениците на помошната гранка од администра-

тивната струка, како и службениците од другите стру-
ки што вршат постојано работи на канцелариски слу-
жбеници (статистички манипулант што не работат ста-
тистички работи, планери што немаат стручна спрема 
на матичната струка, туку вршат работи на канцелари-
ски службеници и др.) се преводат во звањата на кан-
целариските службеници според работите што ги вршат 
фактично. 

Член 70 
Приправниците за звањето за кое се бара средна 

стручна школа се распоредуваат во XVI платен разред 
а приправниците за звањето за кое се бара виша струч-
на спрема во XIV платен разред. 

Ако немаат приправниците потполна средна школа, 
односно факултетска спрема — се преведат во соод-
ветното звање и платниот разред според стручната 
спрема што ја имаат. 

Член 71 
Службениците без звање ќе ги преведе Комисијата 

на Владата на ФНР1 во звањата што одговараат на нив-
ниот положај и стручната спрема ако за положаите на 
кои се наоѓаат не е предвидена плата според положајот 
по одредбата од чл. 40 на оваа уредба. 

Член 72 
Службениците што учествувале активно во орга-

низираната работа во народноослободилетната борба 
почнувајќи од 1941, 1942 или 1943, ќе се преведат во 
нови звања според звањата што ги имале по досегаш-
ните прописи, без обзир на школските квалификации. 

Ако органот што го врши преводењето утврди дека 
службеникот нема потребна стручна способност ќе 
определи службеникот да положи стручен испит. 

Член 73 
Бо годините на службата при преводењето се сме-

та времето што се признава за напредување по одред-
бите од чл. 52 на оваа уредба. 

Времето до три години што ќе преостане при пре-
веденото му се смета на службеникот за напредување 
во наредниот платен разред, ако при преводењето не 
добил највиши платен разред од звањето во кое е пре-
веден. 

Преостанатото време не се смета за периодска 
повишица нити се дава периодска повишица кај пре-
веденото, 

Член 74 

Ако се установи при Лреводењаго дека на службе-
никот му е неправилно дадено звањето во кое е зате-
чен, преведеното ќе се изврши според звањето што би 
одговарало на неговата стручна спрема. 

Ако директорот на дирекцијата на железниците во 
согласност со персоналната комисија при дирекцијата 
на железниците и Директорот на Главната дирекција 
на југословенските железници во согласност со Персо-
налната комисија при Главната дирекција на југосло-
венските железници ќе најде дека службеникот тре-
бало да добие више звање од она во кое е затечен, 
ќе го преведе според звањето што го има и ќе подаде 
истовремено предлог до Персоналната комисија при; 
Главната дирекција на југословенските железници, од-
носно до Комисијата на Владата на ФНРЈ за унапреду-
вање во више звање. 

Член 75 
Решение за преведеното на службениците на ју* 

^словенските железници донесува, и тоа: 
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1) за службениците иа дирекцијата на железни-
ците и нејзините организациони единици — директорот 
на дирекцијата на железниците во согласност со пер-
соАалната комисија при дирекцијата на железниците; 

2) за службениците на Главната дирекција на ју-
гословенските железници — Директорот на Главната 
дирекција на југословенските железници во согласност 
со Персоналната комисија при Главната дирекција на 
југословенските железници. 

Ако директорот на дирекцијата на железниците не 
ќе се сложи со предлогот од персоналната е м и с и ј а 
при дирекцијата на железниците, решение за преведе-
ното донесува Директорот на Главната дирекција на 
југословенските железници во согласност со Персонал-
ната комисија при Главната дирекција на југословен-
ските железници. 

Ако Директорот на Главната дирекција на југосло-
венските железници не ќе се сложи со предлогот од 
Персоналната комисија при Главната дирекција на ју-
гословенските железници, решение за преводењето до- * 
несу ва Комисијата на Владата на ФНРЈ. 

Решенијата за пр&водењето на службениците ќе се 
донесат најдоцна до 15 мај 1952 година. 

Член 76 
Против решението за преводење што го донел Ди-

ректорот на дирекцијата на железниците службеникот 
може да се жали до Персоналната комисија при Глав-
ната дирекција на југословенските железници, а против 
решението што го донел Директорот на Главната дирек-
ција на југословенските железници, службеникот може 
да се жали до Комисијата на Владата на ФНРЈ. 

Жалбата се поднесува во срок од 15 дена по при-
емот на решението за преводење. Жалба може да под-
несе и синдикалната организација. 

Решението по жалбата мора да се донесе во срок 
од четири месеци. 

Член 77 
^ ...хсоците за преводењето на службениците на ди-

рекциите на железниците и на нивните организациони 
единици со потребните податоци се испраќаат по за-
вршеното преводење до Персоналната комисија при 
Главната дирекција на југословенските железници, а 
списоците за преводењето на службениците на Глав-
ната дирекција на југословенските железници до Коми-
сијата на Владата на ФНРЈ. 

Персоналната комисија при Главната дирекција на 
југословенските железници односно Комисијата на Вла-
дата на ФНРЈ е должна да установи до 1 октомври 1952 
година дали е извршено преводењето правилно. Коми-
сијата има право до назначениот срок да врши измени 
на решенијата за преводењето што ги донеле директо-
рите на дирекциите на железниците односно Директо-
рот на Главната дирекција на југословенските желез-
ници, ако установи дека им се тие противни на одред-
бите од оваа уредба. 

Член 78 * 
Платите по оваа уредба течат од 1 април 1952 го-

дина. 
На службениците кои не ќе бидат преведени до 15 

мај 1952 година ќе им се исплатуваат досегашните при-
надлежности, со тоа што по донесувањето на решени-
јата за преводењето ќе им се исплати евентуалната 
разлика помеѓу новите и досегашните принадлежности. 

На службениците кои ќе имаат по оваа уредба по-
голема плата (основна плата, положаен додаток, дода-
ток за рангот на единицата, додаток за работното ме-
сто и додаток за одделни услови на работењето) од 
досегашните редовни принадлежности (основна плата 
заедно со надокнадата за прехранбени бонови и со па-
ричната вредност на индустриските бонови, положаен 
додаток и постојан личен додаток) ќе им се исплатува 
до 1 август 1952 година 50% од таа разлика. 

Претседателот на Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ може, 

во согласност со Стопанскиот совет на Владата нг 
ФНРЈ, да одлучи полниот износ на разликата да се 
исплатува и пред наведениот срок. 

На службениците што ќе добијат по оваа уредба 
помала основна плата од досегашната основна плата, 
заодено со надокнадата за прехранбени бонови и со па-
ричната вредност на индустриите бонови, ќе им се 
исплатува разликата се дотогаш додека со унапреду-
вањето во виши платен разред односно во више звање 
или со добивање периодска повишица не ќе го до-
бијат износот што го имале по поранешните прописи. 

Ако станала разликата во врска со применувањето 
на одредбата од чл. 57 на оваа уредба, нема да се врши 
исплата на разликата по претходниот став. 

Член 79 
Службениците ќе примат плата делум во бонови за 

купување индустриски стоки. 
Со посебни прописи ќе се определи делот кој ќе 

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

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

Член 80 
Прописи за приправничкиот стаж, за стручните ис-

пити и испитите за виши звања донесува Директорот 
на Главната дирекција на југословенските железници 
во согласност со Претседателот на Советот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 81 
- Прописите за приправничката служба и стручните 

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

Исто така остануваат во сила и прописите за пат* 
ните и селидбените трошкови и за теренските додатоци^ 

Член 82 
Решението од Претседателот на Советот за зако-

нодавство и изградба на народната власт на Владата 
на ФНРЈ за тоа кои звања им договараат на одделна 
видови службеници во смисла на чл. 12 од Законот за 
државните службеници ќе се примени и на службени-
ците на југословенските железници. 

Член 83 
Се овластува Главната дирекција на југословенски-

те железници да донесува поблиски прописи за спро-
ведување на оваа уредба, како и напатствија во врска 
со преводењето на службениците на нови звања и 
плати. 

Член 84 
Се овластува Главната дирекција на југословен-

ските железници да донесе, во согласност со Советот 
за народно здравје и социјална политика на Владата 
на ФНРЈ и со Централниот одбор на синдикатот на же-
лезничките работници и службеници, правилници за пла-
тите на работниците запослени кај југословенските же-
лезници. 

Член 85 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

7 април 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

Едвард Кардељ, е. р. 
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202. 
Врз основа на чл. 35 од Уредбата за раоподелба 

иа фондот на платите и за заработете на рботниците 
и службениците на стопанските претпријатија (»Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/52), во согласност со 
Претседателот на Стопанскиот .совет на Владата на 
ФНРЈ, пропишувам 

ОПШТО НАПАТСТВИЕ 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ И 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОДЕЛ-
БА НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ И ЗА ЗАРАБОТКИТЕ 
КА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТО-

ПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

W L 

1) Секое стопанско претпријатие донесува свој 
тарифен правилник. Целта на правилникот е да се 
установат основите за правилната расподелба на фон-
дот на платите и да се регулираат сите прашања во 
Брека со утврдувањето на заработете на работниците 
и службениците на претпријатието, 
f — - 2 ) Со правилникот треба да се установат опреде-
лени односи во тарифните ставови помеѓу работни-
ците и службениците согласно на работите што ги 
кршат а во -рамките на средствата што ги утврдува 
претпријатието како планиран фонд на платите. 

З-ЈрПри донесувањето на тарифниот правилник 
претпријатието е должно да се придржува кон по-
стапката пропишана со Уредбата за расподелба на 
фондот на платите и за заработите на работниците 
и службениците на стопанските претпријатија (во на-
тамошниот текст — Уредбата) и со ова напатствие, а 
методот за утврдување односите помеѓу тарифните 
ставови го определува самостојно. 
——Ч) Како стопанско претпријатие во смисла на 
Уредбата се смета секоја стопанска организација што 
е основана и регистрирана по одредбите од Основниот 
закон за -државните стопански претпријатија. 

Уредбата за расподелба на фондот на платите 
и за заработите на работниците и службениците на 
стопанските претпријатија ќе се применува, по пра-
вило, на работниците и службениците запослени во 
државните стопански претпријатија, во стопанските 
претпријатија на задружниот сектор и на општестве-
ните организации, како и на работниците и службени-
ците на стопанските здруженија. 

Уредбата нема да се применува на работниците и 
службениците запослени во трговијата, во задругите и 
нивните организации (осем претпријатијата), во зана-
етчиските дуќани, во установите со самостојно финан-
сирање и во канематографијата. 

и : СОДРЖИНА НА ТАРИФНИОТ ПРАВИЛНИК 
6) Тарифниот правилник треба Да содржи: 

v A . Основни одредби, 
Ј Б. Определување тарифни ставови, 

C. Начин на утврдување на работниот учинок, 
D. Плаќање во случај на прекин во работата, 

V E . Начин за пресметување и исплата на заработ-
ката и давање аконтации, 

F. Жалбена постапка, 
G. -Други одредби за кои ќе најде претпријатието 

дека се потребни, . , 
H. Зг.зршпи одредби. 

7) Ад А. Основни одредби на тарифниот правилник 
Основиве одредби на' тарифниот правилник содр-

жува 'I: 
а) назив на претпријатието што го донесува та-

рифниот правилник и назив на синдикалниот орган 
што дава согласност на усвоениот правилник; 

- 6) цел га за донесување на правилникот (да се 
обезбеди правилната распсделба на фондот на пла-
тите на претпријатието и да се утврди заработката на 
работниците и службениците ити.); 

в) овластение на директорот односно на лицето 
овластено од директорот при примањето на работа и 
распоредувањето на работно место да го определува 
тарифниот став што се однесува на работникот одно-
сно службеникот; 

овластеше што му се дава со правилникот на 
управниот одбор односно на директорот на претпри-
јатието за воведување времени работни места и опре-
делување тарифни ставови за тие работни места; 

овластение за утврдување нови и изменување на 
лостовите норми во определени случаи; 

г) определување погони за кои се утврдува од-
делно фондот на платите и се распоредуваат заработ-
е т е , доколку такви погони постојат во претприја-
тието. 

8) Ад В. — Определување тарифни ставови 
Тарифните ставови се определуваат според работ-Ѕ 

#ното место или според работите на оние работни ме-/ 
ста кај што се менуваат работите. 

Работните места се определуваат според бројот на 
работниците и службениците кој е потребен за кори-
стење капацитетот определен со .општествениот план. 
При утврдувањето на тарифните ставови треба да се 
води сметка работните места да се утврдат спрема 
стварните потреби на претпријатието. 

Вкупниот износ на тарифните стазови не може да •> 
го премине износот на планираниот фонд на платите 
намален за предвидениот износ на давањата по чл. 
17 и 18 од Уредбата, а може да биде помал од тој 

Кај распоредувањето на планираниот фонд на 
платите сезонските.претпријатија водат сметка за тра-
ењето на работите на поодделни работни места, 

При утврдувањето на тарифните ставови претпри-
јатието само ќе го избере методот што им одговара 
најповеќе на односите во претпријатието, обезбеду-
вајќи преку тарифните ставови на поодделен работник 
односно службеник кој врши работа на определено 
работно место таква заработка која и* одговара на 
вложената работа на тоа работно место. 

9) Тарифните ставови во тарифниот правилник се 
утврдуваат за работниците, по правило, по час, а мо-
жат да се утврдуваат и дневно, неделно или месечно 
таму каде што не се работи по учинок. 

Тарифните ставови во тарифниот правилник се 
определуваат за службениците, по правило, во дневен 
износ, а можат да се утврдуваат и по час или месечно 

Тарифните ставови определени во дневен изТГЗј 
/ се засниваат на 8 часа, во неделен на 48 часа, а ва 
'^месечен на 208 часа работење. 

За работните места на кои учинокот на работата 
не може да се мери, тарифните ставови можат да се 
утврдуваат во распон. 

10) При определувањето на тарифните ставови 
особено е потребно да се води сметка за квалифика-
цијата што ќе се бара за вршење на работата, така 
што во висината на тарифните ставови за поодделни 
работни мсста да се истакне правилниот однос помеѓу ; 
работите за кои се бараат различни квалификации. „ * 
f Тарифниот став на работното место за кое е по-
гребна нижа стручна квалификација може да ја до-
стаса дури и да ја премине висината на тарифниот 
став на .работното место со виша квалификација, во 
случај ако се работи за работа што се врши под од-
делни услови или ако се раководи)-со работа на други 
работници односно службеници. 

За определени работи за кои се бара определена 
категорија работници и службеници, претпријатијата 
при определувањето на тарифните ставови мораат да 
се придржуваат кон износите на минималните тарифи 
пропишани во чл. 15 од Уредбата под кои за рабо-
тите, за кои е потребна определена с т р у н а квал::'*/ -
нација на работникот односно службеникот, не уху, z 
да му се определи понизок износ на тарифните ста-
вови во тарифниот правилник. 
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"" Иако имаат претпријатијата право да ги распоре- \ 
дуваат работниците и службениците според стручната ј 
спрема, како им одговара тоа на потребите на прет- ј 
пријатне™, правило е на определени работни места ' 
односно работи да работи работник односно службе-

I ник ца кој му е признаена соодветна^, стручна спрема, 
Tlo постоевте Прописи 'за стручното оспособу-

вање (Уредбата за стручното оспособување и за зва-
њата на работниците — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
57/50) ќе се сметаат работници со звањето: 

виши специјалист, мајстор и повеќеструк мајстор 
— како висококвалификувани, 

изучен работник, самостоен работник и специја-
лист — како квалификувани, 

полуприучен и приучен работник — како полуква-
лификувани, 

помошен работник и обичен работник — како не-
квалификувани. 

Работниците што немаат звања по Уредбата за 
стручното оспособување и за звањата на работниците, 
а влегуваат првпат на работа, се распоредуваат на 
работи според наоѓањето на претпријатието, но при-
знање на квалификацијата здобиваат според општите 
прописи (Уредбата за стручното оспособување и зва-
њата на работниците). 

До донесувањето одделни прописи за признавање 
на стручната спрема на службениците во стопанството 
се сметаат како: 

виши стручни службеник — службениците со спре-
ма што и' одговара на факултетска спрема; 

средни стручни службеници — службениците со 
спрема што и' одговара на потполна средна шко^а; 

нижи стручни службеници — службениците со 
спрема што и' одговара на непотполна средна школа; 

помошни службеници — службениците со спрема 
што му одговара на основното образование или кои 
се без спрема. 

Доколку некој од работниците или службениците 
врши работа за која се бара виша квалификација и 
за која е определен тарифниот став по таа виша ква-
лификација, со самото тоа не му се признава таа виша 
квалификација за здобивање други права од работ-
ниот однос. 

11) Ад С. — Начин на утврдување на работниот 
учинок 

Секаде каде што може да се мери работниот учи-
нок задолжително се мери работниот учинок, а осно-
вот за заработката се определува според постигна-
тиот работен учинок. 

Начинот на мерењето на работниот учинок прет-
пријатието го утврдува самостојно како најдобро и' 
одговара на природата на неговото работење, органи-
зација и условите на работењето во претпријатието, 
а за таа цел може да се послужи со утврдените науч-
ни методи и искуство. 

Работниот учинок може да се мери со норма врз 
основа на извршувањето на определена задача и со 
слични методи. 

Со тарифниот правилник се утврдуваат технич-
ките органи и постапката за утврдување на работниот 
учинок. 

12) Ставовите на ценовникот се утврдуваат врз 
основа на тарифните ставови од тарифниот правилник 
определени за работите што се вршат на тие работни 
места и врз основа на нормите на работниот учинок. 
Ако постоеќите норми не се реални така што кај 
остварувањето на зчработките пресметани по ценов-
никот да се нарушуваат односите на тарифните ста-
вови утврдени во тарифниот правилник, претпријатието 
ќе изврши потребна ревизија на нормите. 

13) Ад D. — Плаќање во случај на прекин во ра-
ботата 

Во тарифниот правилник се определува што се 
Смета како прекин во работата и дали претпријатието 

за секој прекин во работата, што настанал од објек-
тивни разлози и без вина на членовите на работниот 
колектив, дава надокнада, односно во кои од тие слу-
чаи ја дава таа надокнада. Исто така треба да се 
предвиди најдолгото време за кое во определените 
случаи ќе се дава надокнада (на поим е и за 8 часа 
неделно ИЛИ за 40 часа во месец и на тоа слично), а 
во границите на фондот на платите. 

Со правилникот се предвидува дали времето на 
прекинот во работата ќе му се признае на работникот 
односно на службеникот- во случаите предвидени да 
се плаќа (надокнадува) прекинот во работата — пол-
ниот износ на тарифниот став или намален за опреде-
лениот процент врз основа на кој работникот уче-
ствува во расподелбата на фондот на платите за пе-
риодот во кој бил прекинот во работата. 

Во случај на прекин во работата може со правил-
никот да се определи обврска за работникот односно 
службеникот да работи на друго работно место, по-
тоа, колку таква работа може најдолго да трае и како 
ќе се пресмета во тој случај заработката на работ-
никот односно службеникот. 

14) Ад Е. — Начин за пресметување и исплата иа 
заработките и лазање аконтации 

Пресметковните срокови претпријатието ги утвр-
дува во правилникот откога ќе се согласи претходно 
со банката. Пресметковните срокови се, по правило, 
месечни, а можат да бидат и подолги на пример, три-
месечни, полгодишни или годишни. 

'Техниката на пресметката на заработките на ра-
ботниците или службениците претпријатието ја пропи-
шува според своите потреби држејќи се кон принци-
пите за расподелба на фондот на платите поставени 
со Уредбата. 

Основот за пресметување заработката на работ-
ниците и службениците е тарифниот став определен 
во парвилникот било за работното место или за ра-
ботата. 

Висината на остварената заработка на поодделен 
работник и службеник зависи како од извршувањето 
на задачата на секој работник и службеник, така и 
од извршувањето на остварениот доход на претприја-
тието т. е. од остварениот фонд на платите на прет-
пријатието. 

Извршувањето на задачите односно поодделен 
успех во работата на работниците или службениците 
се утврдува на тој начин што тарифниот став на ра-
ботното место ќе се помножи (пресмета) со постиг-
натиот работен учинок на поединец односно со вре-
мето проведено на работа, ако не се мери работниот 
учинок одделно. Добивениот резултат служи како 
основа за пресметување заработките на работниците 
и службениците од остварениот фонд на платите на 
претпријатието (чл. 19 од Уредбата). ^ 

До поединечните заработи на работниците и слу-
жбениците се доаѓа на тој начин, што од остварениот 
фонд на платите се издвојуваат средствата за исплата 
предвидени по чл. 17 од Уредбата, а потоа остатокот 
на остварениот фонд на платите ќе се подели со 
вкупниот износ на тарифните ставови пресметан на 
начинот предвиден во претходниот став (чл. 19 од 
Уредбата) и давањата по чл. 18 од Уредбата. 

Со множење на секој поодделен став пресметан 
според работниот учинок на секој поодделен работ-
ник и службеник (чл. 19 од Уредбата) со добивениот 
резултат од претходниот став, се добива износот на 
остварената заработка на секој поодделен работник и 
службеник. 

Во случај кога остварениот фонд на платите, 
мален за износот на средствата за исплата по чл. 17 
и 18 од Уредбата е рамен или поголем од збирот на, 
тарифните ставови пресметани според извршување нај 
задачата на секој поединец, остварените заработки ќе| 
бидат рамни односно .поголеми од тарифните ставови 
пресметани според извршувањето на задачата на сеј 
кој поединец. 
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Ако остварениот фонд на платите е поголем од 
збирот на тарифните ставови пресметани според извр-
шувањето на задачите на секој поединец, од оства-
рениот фонд на платите, пред неговата конечна распо-
делба, се издвојуваат и средствата по чл. 18 од Уред-
бата. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ ќе издаде 
образец на платниот список во кој ќе биде- прегледно 
извршена пресметката на заработката. 

15) Остварениот фонд на платите може да се 
дели на погони само под услов ако за издвоените по-
гони се води одделно книговодство и ако за издвое-
ните погони може да се планира фондот н а платите 
и да се утврди остварувањето на планот на тие по-
то нг 

оо претпријатијата во кои остварениот фонд на 
платите се дели на поодделни погони, во тарифниот 
правилник се внесуваат одредбите со кои се регули-
раат прашањата на заработката на работниците и слу-
жбениците на погонот, кој од објективни разлози не 

-ќе го оствари соодветниот фонд на платите. Така, на 
пример, може да се пропише во тој случај остваре-
ниот фонд на платите на претпријатието да не се дели 
по погоните туку лп се дели непосредно на заработ-
е т е на работниците и службениците од сите погони 
или на работниците и службениците на погонот, што 
не го остварил фондот на платите поради прекинот 
во работата, да им се обезбеди исплатата на оние из-
носи, кои се предвидени со тарифниот правилник за 
плаќање кај прекинот во работата и слично. 

Доколку во некое претпријатие постои работно 
место за кое е пропишано скратено работно време 
поради условите на работата штетни по здравјето и 
слично, тарифниот став, по правило, ќе се утврди на тој 
начин, што редовниот тарифен став определен по час 
ќе се помножи со 8 (редовно работно време) и ќе се 
подели со бројот на часовите на скратеното работно 
време. 

16) Фондот на платите во износот на збирот на 
минималните тарифни ставови, што го обезбедува 'Др-
жавата во смисла на чл. 21 од Уредбата, претприја-
тието може да го бара само во случај кога од своите 
обртни средства не може да ја покрие разликата што 
недостанува до полниот износ на збирот на минимал-
ните тарифни ставови на работниците и службениците 
запослени во текот на минатиот пресметковен период. 

17) Заработите на работниците и службениците 
на стопанските здруженија зависат од остварениот 
фонд на платите на атланското здружение, кој се 
формира од средствата што им ги даваат претприја-
тијата на стопанските здруженија во вид на придонес. 
Висината на придонесот, што му го даваат претпри-
јатијата на стопанското здружение, зависи (е сразмер-
на) од остварениот фонд на платите на претпријати-
јата. 

Висината на придонесот што им го даваат прет-
пријатијата на стопанските здруженија се утврдува 
со одделни прописи. 

Стопанско™ здружение донесува свој тарифен 
правилник во ' согласност со вишиот синдикален орган, 
кој ќе го определи Централното веќе на Сојузот на 
синдикатите на Југославија. 

18) Надокнадите од чл, 17 на Уредбата што се 
исплатуваат од остварениот фонд на платите се: 

/ а ) награди на учениците во стопанството според 
Уредбата за наградување на учениците во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52); 

б) надокнади на лицата што ги испраќаат прет-
пријатијата на курсеви и стипендиите врз основа на 
Општата уредба за стипендиите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/51); 

у в) хранарина за првите 7 дена болување по За-
конот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии, независно од тоа 
дали болувањето трае помалу или повеќе од 7 дена; 

у г) надокнади за годишен одмор, по Уредбата за 
платениот годишен одмор на работниците, наместени-

ците и службениците („Службен лист на ФНРЈ", број 
56/46) и Напатствие™ за применување на Уредбата 
за платениот годишен одмор на работниците, наместе-
ниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
40/50). Како основ за пресметување надокнада за го-
дишниот одмор служи тарифниот став на работното 
место на кое што работи работникот односно службе-
никот; 

надокнади за .дневните превозни трошкови по 
Напатствие™ за надокнада на дневните превозни тро-
шкови на работниците и службениците запослени во 
стопанските претпријатија, стопанските здруженија, во 
државните установи и надлештва ' („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 55/51) и Напатствие™ за изменување на 
тоа напатствие („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/52); 

у/ѓ) патни и селидбени трошкови по Уредбата за 
патните трошкови на државните службеници и работ-
ници. Додека не се донесат прописи за патните и се-
лидбените трошкови на работниците и службениците 
во стопанството (чл. 35 од Уредбата) поради регули-
рање надокнадите во случај на службено патување 
или преместување ќе се применува и натаму Уредбата 
за патните и селидбените трошкови на државните слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 98/48) и Уред-
бата за изменувањата и дополнувањата на таа Уредба 
— („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51). 

Надокнадите од чл. 18 од Уредбата што се испла-
туваат од фондот на платите се: 

ч , а) надокнада за одвоен живот од фамилијата, по 
Уредбата за патните и селидбените трошкови на др-
жавните службеници и .работници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 98/48 и бр. 17/51); 

б) за платеното отсуство како основ служи та-
рифниот став определен со тарифниот правилник; 

в) теренскиот додаток, за работниците по Правил-
никот за теренскиот додаток на работниците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 37/51). Додека не се доне-
сат нови прописи за теренскиот додаток, Правилникот 
за теренскиот додаток на работниците ќе Се приме-
нува и на службениците. 

19) Надокнадите за дните на државни празници се 
исплатуваат врз основа на тарифните ставови опреде-
лени со тарифниот правилник. 

20) Хонорарите с е исплатуваат од остварениот 
фонд на платите во износите како што е договорено-. 

21) Заработката остварена во прекувремената ра-
бота се пресметува на ист начин како што се пресме-
тува во нормално време само со наголемен тарифен 
став. 

Исто така и за ноќна работа, ако не се врши во 
редовна смена, се наголемува тарифниот став за 
12,50%, а заработката се пресметува по така наголе-
меииот тарифен став. 

22) Ако претпријатието не може да го утврди 
остварениот фонд на платите во пресметковните пе-
риоди од најмалку еден месец, со тарифниот правил-
ник треба да се предвиди начинот на исплатата на 
аконтацијата и нејзината висина. 

Со тарифниот правилник можат да се предвидат 
давања на аконтации на работниците и службениците 
и кога претпријатието ја врши пресметката на оства-
рената заработка месечно (на пример, на 15-иот во 
месецот или неделено). 

23) Ад F, — Жалбена постапка 
Против одлуката на управниот одбор на претпри-

јатието и решението на директорот на претпријатието 
работниците и службениците можат да поднесуваат 
жалби и да ставаат приговори. 

Жалбата се поднесува против одлуката односно 
решението за конкретниот распоред на работниците и 
службениците на работни места и за определување 
износот на тарифниот став ако е определен тарифниот 
став во распон, како и п р о т е определувањето на та-
рифниот став за времено работно место на кое се 
распоредува рабошикот односно службеникот. 
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Приговорот се поднесува на пресметката на оства-
рената заработка, прекувремената и ноќна работа, ка-
ко и против утврдените норми. 

Против одлуката за распоред на рабо!ното место 
службениците на раководни места поднесуваат жалба 
до работничкиот совет, а другите службеници и ра-
ботници до управниот одбор на претпријатието. 

24) Ад G. — Други одредби за кои ќе најде прет-
пријатието дека се потребни 

Покрај одредбите за содржината на тарифниот 
правилник пропишани со ова напатствие, претприја-
тијата можат во правилникот да внесуваат по потре-
ба и други одредби. 

25) Ад Н. — Завршни одредби 
Завршните одредби на тарифниот правилник со-

држат: 
— ден ка влегувањето во сила на тарифниоѕ пра-

вилник, 
— срок на важењето на тарифниот правилник, 
— начин за продолжување важноста на тарифниот 

правилник во смисла на одредбите од Уредбата и 
слични одредби. 

26) Тарифниот правилник влегува во сила со де-
нот што е означен во тарифниот правилник. Ако тој 
ден не е означен тогаш влегува во сила со денот на 
потпишувањето на правилникот, односно со денот на 
донесување одлука на арбитражата. 

27) Срокот на, важењето на тарифниот правилник 
треба да се поклопува со планската година. 

По исклучок за 1952 година може да се предвиди 
правилникот да се измени и порано, кога работниот ко-
лектив врз основа на искуство ќе дојде до заклучок 
дека треба да го менува. 

III. ПОСТАПКА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕТО 
ѓ£А ТАРИФНИОТ ПРАВИЛНИК 

28) Да би можел тарифниот правилник вистински 
да им послужи во потполност на целите на кои што 
им е наменет, нужно е сите работници и службеници 
да се запознаат со методите на изработката на пра-
вилникот и да учествуваат во неговата изработка. 
Особено е потребно сите работници и службениците 
да се запознаат со содржината на донесениот тарифен 
правилник што се постигнува со неговото задолжи-
телно истакнување на соодветни места (огласни табли 
и слично), или со запознавање на работничките и 
синдикалните состаноци и слично. 

29) Со цел да се утврдат тарифните ставови што 
претставуваат основ на тарифниот правилник управ-
ниот одбор на претпријатието може да определи 
одделна комисија во која треба да влезат искусни 
роботници, погонски инженери и техничари, нормирци, 
ло можност еден правник и претставник на синдикал-
ната организација. 

Комисијата работи според напатствија од управ-
и ш ^ одбор на претпријатието. 

30) Комисијата ќе ги употреби оние методи што 
му одговараат на обемот и значењето на претприја-
тието, на стопанските дејности што се вршит во прет-
пријатието, користејќи ја целокупната документација 
за работните места и за распоредот на работите во 
претпријатието, разработениот самостоен план и обја-
вените прирачници за методите на оценувањето на 
работните места („Раст. зрелите на работите", „При-
мери на номенклатурата на работните места на слу-
жбениците", „Одделни услови на работата и нивна ка-
тегоризација" и слично). 

31) Нацртот на правилникот што ќе го предложи 
комисијата (ако е назначена) го претресува управниот 
»>"бор на претпријатието и му го дава на увид на ра-
f. итниот колектив 8 дена пред состанокот на работнич-
V--.УТ совет на претпријатието. Пред самиот состанок на 
работничкиот совет управниот одбор треба повторно да 
го претресе нацртот на правилникот и сите забелешки 
што се дадеш на него и со помош на комисијата нак-

надно да го дополни и измени нацртот на правилни-
кот и така дефинитивно сочинетиот нацрт да му го 
предложи ка работничкиот совет. 

Управниот одбор со образложениот предлог ќе ги . 
изнесе пред работничкиот совет и оние забелешки од 
самиот работен колектив шт;о не ги прифатил. 

32) Работничкиот совет ќе дискутира за нацрт-т 
на посебен состанок. 

Работничкиот совет може на состанокот, на кпј 
се расправува за нацртот на правилникот, да повика 
претставник на синдикалниот орган што е надлежен да 
дава согласност за правилникот. 

Усвоениот правилник се испраќа на согласност до 
надлежниот виши синдикален орган. 

Претпријатието е должно на вишиот синдикален 
орган заедно со предлогот на правилниот да му испра-
ти документација за работните места и за тарифните 
ставови. 

Образецот на документацијата, што се приложува, 
е составен дел на ова напатствие. 

33) Усвоениот правилник го потпишува претседа-
телот на работничкиот совет и претставникот на надле-
жниот синдикален орган. 

34) Доколку претпријатието и синдикалниот орган 
не ќе постигнат согласност, спорното прашање се 
изнесува пред арбитража. Постапката пред арбитража 
ке се пропише со одделни прописи. 

IV. ДРУГИ ОДРЕДБИ 
35) Со обзир на специфичноста на р а з д е л б а т а 

на остварениот фонд на платите, и утврдувањето на 
тарифните ставови за работниците и службениците 
запослени во претпријатијата на одделни стопански 
гранки и области (градежништво, занаетчиство, селско 
стопанство ита.) ќе се донесат одделни напатствија за 
изработка на тарифниот правилник. 

36) Додатокот кон ова општо напатствие, со кое со 
некои примери се објаснува начинот на утврдувањето-
на тарифните ставови и пресметувањето на заработи 
ките на поединци не е задолжителен за претпри-
јатијата. 

37) Стопанско-управните органи и стопанските здру-
женија не можат да донесуваат угледни тарифни пра-
вилници, но можат да даваат техничка помош пгит 
изработката на тарифниот правилник. 

Со денот на влегувањето во сила на Уредба!а за 
расподелба на фондот на платите и за заработите на 
работниците и службениците на стопанските претпри-
јатија престануваат да важат сите уредби за платите 
на работниците донесени за одделни стопански гранки 
односно струки и сите прописи донесени врз основа 
на тие уредби, како што се: правилниците за должно-
стите и висината на додатоците на предработницнте — 
бригадиру правилниците за прогресивното плаќање, 
решенијата за специјалниот додаток итп., како и Уред-
бата за работните норми и сите напатствија, правил-
ници и решенија донесени- врз основа на таа уредба. 

Врз основа на одредбите од истата уредба пре-
стана да важи Уредбата за принадлежносите на Др-
жавните службеници и сите прописи донесени врз 
основа на таа уредба, доколку се Однесуваат до слу-
жбениците запослени кај стопанските претпријатија 

Бр. 5150 
5 април 1952 година 

Велград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

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

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет. 
Бопис Кил рич, е. Р. 
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Претпријатие - Платен фонд 
И 

(место, улица и број, телефон) (Вкупен платен фонд со цифра и букви) 
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(ден, месен и година) 

ОБЈАСНЕНИЕ НА ТАБЕЛАТА 
Во оваа табела ќе се внесуваат податоците од: 
а) платниот список за месец декември 1951 година 

(бројот и стварните влати); 
б) предложениот тарифен правилник. 
Податоците за висококвалификуваните работници 

И податоците за службениците по стручната спрема за 
наведените работни места во месец декември со обзир 
дека овие податоци не се регистрирани, ќе се дадат на 
тој начин што односниот персонал ќе се разврста спо-
ред категоризацијата на работите што е извршена во 
тарифниот правилник. 

Помошниот персонал (курири, чистачка вратари 
ити.) на работите на помошната служба во месец де-
кември ќе се искажат како помошни службеници. 

Во колоната 4 — „Предлог по тарифниот правил-
ник" — од тоа по норма, се внесуваат податоците за 
тоа за колку од вкупниот број на работните места е 
Предвидено работниот, учинок да се мери (работа по 
норма и ел.). 

Во колоните 5, 7 и 9 се даваат податоците за пла-
тите што се остварени во месец декември 1951 година, 
на работа на оние работни места за кои е по правил-
никот предвиден најнизок, просечен, односно највисок 
тарифен став за работите што ги врши предвидената 
категорија на заложениот персонал. 

Како остварени плати во месец декември ќе сеч 
искажат месечните плати за полно работно време (208" 
часа), заедно со износот на паричната надокнада за 

Потпис на раководителот на 
претпријатието 

прехранбените бонови и со вредноста на индустриски-
те бонови — 2.160 динари, а без детскиот додаток. 

Во колоните 6, 8 и 10 треба да се внесуваат по-
датоците за работите на работниците по час, а за ра* 
ботите на службениците во месечен износ. Доколку со 
.правилникот е предвидено инаку, пресметувањето ќе 
се изврши како да се тарифните ставови на работни-
ците по час, а тарифните ставови на службениците ме-
сечни, земајќи при тоа дека денот има 8 работни часа, 
неделата 48, а месецот 208 работни часа, доколку не 
е пропишано скратено работно време, што треба од-
делно да се назначи во забелешката. 

Просечните плати за предвидените категории на 
запослен персонал се пресметуваат на тој начин што 
фондот на платите се дели со бројот на персоналот на 
кој се однесува, фондот на платите во таа категорија. 

Кон табелата треба задолжително да се приложи 
како минимална документација точен опис на ти-
пичното работно место за определениот најнизок, про-
сечен, односно -највисок тарифен став на работното 
место (работа) на кое се однесува тој тарифен став. ^ 
Список на работното место за .просечниот тарифен 
став се дава според правилникот, т. е. за оној тари-
фен став во правилникот кој му е најприближен на 
просечниот тарифен став (според тоа кон правилни-
кот треба да се приложи опис за 24 работни места); 
Кон описот на типичното работно место за определе-
ниот тарифен став треба да се наведат податоците за 
платниот разред што бил определен за тоа работно 
место пред преводењето. 
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Вкупниот износ на колоната 11 (вкупен »ето фонд 
на платите) и колоната 14 (други предвидени примања 
и давања) го даваат износот на предвидениот фонд 
на платите за 1952 година. 

Претпријатието, што имѓа погони, ќе дава одвоено 
табела за секој погон и збирна табела за целото прет-
пријатие. Што се смета за погон види го Напатств.И1-
ето за применување на Уредбата за основите на ра-
ботењето на стопанските претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/52). 

Пропишаната табела (образец) треба да биде на 
формат А—4 (210 X 290) хоризонтална. 

ДОДАТОК НА НАПАТСТВИЕТО 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОДЕЛ-
БА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ И ЗА З А Р А Б О Т Е Т Е НА 
РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАН-
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА (НЕЗАДОЛЖИТЕЛЕН ДЕЛ) 

I 
Најважниот дел во содржајот на тарифниот пра-

вилник се тарифните ставови, кој, според Уредбата за 
раоподелба на фондот на платите и за заработите на 
работниците и службениците на стопанските претпри-
јатија, служат како основи да се утврди заработката 
иа работниците и службениците кај конечната пре-
сметка на остварениот фонд на платите на стопанско™ 
претпријатие. 

Тарифните ставови можат да се утврдуваат со ра-
зни методи а се применуваат оние кои во рамките на 
расположивите средства на фондот на платите обезбе-
дуваат најправилно утврдување уделот на поодделно 
работно место. 

Во помали претпријатија можат тарифните ставови 
да се утврдуваат со проста меѓусебна упоредба на сито 
работни места. Кај средни и големи претпријатија та-
ква постапка не задоволува, туку ќе биде во главно 
претходно потребно да се обработат барем основните 
елементи што влијаат на утврдување на меѓусебниот 
однос во поглед на придонесот на поодделен работник 
односно службеник. 

II. Утврдување тарифни ставови во помали 
претпријатија 

Утврдувањето на тарифните ставови во помали 
претпријатија може да се изврши на следен начин: 

Материјалот што ќе го обработи претпријатието 
ери разгледувањето на општествениот план а во кој 
се анализира бројноста и .квалитетот на поодделни ра-
ботни места односно работи, може да се користи и 
при проценката на работите. 

Во мало претпријатие каде при проценката на ра-
ботите се применува методот на едноставна упоредба, 
без разложување на елементи (како што се сложеност 
на работата, одделни услови на работата, .одговорност 
ити.) како прво може да се определи на кое работно 
место во претпријатието се врши наједноставна работа 
односно која работа е наједноставна и каде, според 
тоа ќе се определи најнискиот тарифен став. Потоа се 
определува работата односно работното место со нај-
високиот тарифен став. Да претпоставиме управниот 
оде ор или комисијата што му помага да се сложи да 
ги распореди работните места односно работите во 8 
групи и дека со обзир на работните места на раковод-
ниот кадар да додава уште 3 групи (вкупно 11 групи), 
имајќи ги при тоа во предвид постоевте можности за 
сигурно разликување на поодделни работи односно 
работни места. 

Времен 
тарифен став I 

За 1 час 212 25 27 30 32 
за месец 4.576 5.200 5.616 • 6.040 6.656 

Врз основа на упоредба на другите работи одно* 
сно работни места со наједноставните односно нај* 
сложените работи треба да се процени кои работи ок* 
носно работни места се приближно еднакви и да е« 
групираат. 

Откога ќе се определи бројот на групите и одбе--
рат приближно еднаквите работи односно работните 
места за прва и едина)еста група, се одбира по една 
карактеристична работа односно работно место за се-
која од преостанатите девет групи. Потоа со упоредба 
на преостанатите работи со работите односно со ра-
ботните места карактерисични аа поодделни групи се 
распоредуваат другите работи односно работните ме-
ста во една од овие девет групи. 

Кога ќе се изврши распоредувањето по групи се 
преминува поради контрола на меѓусебна упоредба на 
работите односно работните места во поодделни група* 

На овој начин се добива конечниот распоред на 
сите работи односно работни места во претпријатието 
по групи, што служи како основ за определување та* 
рифните ставови. 

Откога се распоредени работите односно работ-
ните места во групи, комисијата определува во која 
од категориите предвидени со чл. 15 од Уредбата спа-
ѓа поодделна група. 

Комисијата на пример, определила да може рабо-
тите од I група да ги врши неквалификуван работник,, 
дека за работите на И и Ш група е потребна спрема 
на полуквалификуван работник, за работите на IV, Vi 
и VI група спрема на квалификуван работник и за 
работите на VII и VIII група спрема на висококвали-
фикуван работник, а з аработите на службениците I , 
II и Ш група дека е потребна спрема, на помошен 
е л т Ѕ Ш ^ '"работиве" нд ТУ, I T i r V r ^ p v i t a ш у м а 
на нижи'стручни службеници, за работите на vTTT 
VIII и ЈХдрупа спрема на̂  средни стручни службеници 
и заработите на VIII, IX, X и XI група спрема " на 
виши стручни" службеници. 

При проценувањето на работите можат корисно 
да послужат, доколку управниот одбор, односно ко-
мисијата смета дека одговараат приликите во прет-
пријатието, следните работи: 

а) распоредите на работите во групи за пооддел-
ни струки што се отпечатени во 1951 година во из-
дание на претпријатието „Рад" — Белград и растурени 
на претпријатијата преку бившите министерства на. 
трудот на народните републики; 

б) „Посебните услови на работењето и нивната 
категоризација", во издание на истото претпријатие; 

в) -„Примери на номенклатурата и категоризаци-
јата на работните места на службениците во стопан-
ските препријатија", брошура во издание на „Службе-
ниот лист на ФНРЈ". 

После овие предработи се преминува кон опреде-
лувањето на тарифните ставови за поодделни групи 
работи односно работни места. 

Управниот одбор односно комисијата, на пре-
мер, ќе се сложи како тарифен став за најниската 
група работи односно работни места да изнесува 
22 динари по час односно 4.576 динари месечно (нај-
низок тарифен став), 

Секако дека утврдувањето на најмалиот тарифен 
став и распонот до највисокиот ќе биде предмет на 
дискусија и разгледување од страна на целиот рабо-
тен колектив. Меѓутоа, објективна граница на расце-
пот претставува планираниот фонд на платите. 

Водејќи сметка за меѓусебниот однос на работите 
односно на работните места во поодделни групи и за 
расположивиот фонд на платите управниот одбор од-
ТЈОСЧО комисијата може ДА се сл.ожи на следната скала: 

9 ; 10 11 
36 38 42 — - — 

7 280 7 . 9 0 4 8 . 7 3 6 9.2С0 , 9.600 1Q.OOO 

Г р у п и р а б о т и о д н о с н о р а б о т н и м е с т а 
2 3 4 5 6 7 8 
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Со порано извршениот попис на работните места 
односно на работи кои при изложената постапка се 
распоредени во 11 групи е утврден и бројот на овие 
работни места односно на работниците и службени-
ците. Со множење на бројот на работните места од-

носно бројот на работниците и службениците на една 
група со времениот тарифен став од таа група, се до-
бива вкупниот износ во динари за секоја група како 
што се гледа од следните табели. 

За работниците и службениците платени по час 

Група работи 1 2 '3 4 5 6 7 8 

Времен 
тарифен став 22 25 27 30 32 36 38 42 

Бројна состојба 20 35 50 60 50 30 20 10 вкупно 175 
Вкупно по групи 440 875 1.350 1-800 1,600 1.050 760 420 вкупно 8.295 

Вкупно на 1 час 8.295 или месечно 8.295 X 208 = 1,725.360 динари 

За работниците и службениците платени месечно 

{Група работи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Времен ' 

тарифен став 4.576 5.200 5.616 6.240 6.656 7.280 7.905 8.736 9.200 9.600 10.000 
f бројна состојба 2 5 5 5 10 10 1 0 5 3 3 2 
Вкупно сто групи 9.152 26.000 28.080 31.200 66.560 72.800 79 040 43.680 27.600 28.800 20.000 

Вкупно месечно 432.912 динари 
Вкупниот месечен износ на времените тарифни ставови 2,158.272 

л Да претпоставиме дека планираниот фонд на пла-
м т е на претпријатието намален за износот по чл. 17 
и 18 од Уредбата (кои покрај заработката се исплату-

в а а т на терет на платите) на таканаречениот чист 
фонд на платите изнесува 2,061.497 динари месечно. 

Вкупниот износ на сите времени ставови изнесува 
8,158.272 динари месечно. Значи дека се времено опре-

делените тарифни ставови превисоки, и да мора да се 
• Изврши намалување на тарифните ставови така што 
'нивниот збир да не ги премине рамките на планира-

Сиот чист фонд на платите. 

Меѓутоа да би се одржал меѓусебниот однос на 
тарифните ставови, што е правилно утврден, сите вре-
мени тарифни ставови треба да се намалат во иста 
сразмера. Сразмерно™ намалување на времените та-
рифни ставови на сите работни места се постигнува 
на тој начин што секој таков став се множи со бро-
јот што го добиваме со делење на планираниот чист 
фонд на платите со збирот на времените"*тарифни ста-
вови на сите работни места во претпријатието: 

2,061.497 :2,158.272 = 0,955 
Врз основа на тоа, се добиваат следните крајни 

тарифни ставови: 

За работниците и службениците платени по час 

Група работи l! 2 3 4 5 6 7 8 

Времен 
тарифен став 22 25 27 30 32 35 38 42 

;Х 0,955 дефини-
тивен тарифен став 21,00 23,80 25,80 28,60 30,60 33,40 36,20 40,00 

Бројна состојба 20 35 50 60 50 30 20 10 
Вкупно по групи 4:20 т 1.290 1.716 1.530 1.002 724 400 

Вкупно за 1 час 7.915 • 

или за 208 часа месечно 1,646.320 

За работниците и службениците платени месечно Група работи 

Група работи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Времен 

тарифен став ' 4.576 бѕт 6.616 6.240 6.656 7.280 7.904 8.736 9.200 9.600 10.000 
X 0,955 дефини-
тивен тарфни став $.370 4.966 5.363 5.959 6.356 6.952 7.548 8.342 8.786 9.168 9,550 , 

Бројна состојба 2 5 5 5 10 10 10 5 3 3 2 "> 
Вкупно по групи 8.740 24.830 26.815 29.795 63.560 69.620 75.480 4 ј Ш 0 26.368 27.504 19.100 

Вкупно за 1 месец 413.412 
Вкупен износ од обете табели 2,059.732 
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Со упорежба на збирот од обете табели со пла-
нираниот чист платен фонд, се јавува разлика од 1.765 
динари во корист на чистиот фонд на платите (2,061.497 
помалу 2,059.732 = 1.765). До оваа незначителна раз-
лика дојде поради заокружување на поодделни та-
рифни ставови. 

Тарифните ставови наведени во табелпте се ко-
нечни. 

Во случај планираниот чист фонд на платите да 
е поголем од збирот на времените тарифни ставови за 
сит£ работни места во претпријатието со делење на 
чистиот фонд на платите со тој збир се добива бро-
јот што е поголем од 1, а постапката за пресметување 
на тарифните ставови е иста како што е во нашиот 
пример, само во овој случај доага до сразмерно наго-
лемување на времените тарифни ставови (а не до на-
малување како што е во првиот пример). 

ЈН. Утврдување на тарифните ставови во поголеми 
претпријатија 

Кај поголеми претпријатија, со оглед на обемот 
на работите односно на големиот број и разновидоста 
на работните места односно работите тешко ќе се 
примени методот на проста упоредба, бидејќи е нево-
зможно во поголемо претпријатие да се изврши пра-
јвилна проценка на работите односно на работните ме-
ста непосредно упоредувајќи ја секоја од тие работи, 
односно меѓусебно сите работни места. Поради тоа 
се разработени разни методи на анализа на работите 
односно работните места по кои работните места од-
носно работите не се посматраат во целост (како во 
примерот за мало претпријатие) веќе поодделни еле-
менти што влијаат на односот на в р е д н о с н е кои се 
создаваат на поодделни работни места се проценуваат 
секоја за себе (одделно). 

Уобичаено е кај проценката на работите односно 
на работните места да се земаат во оглед следните 
основни елементи: 

I. сложеноста на работата, 
II. одделните услови на работата, 

III. одговорноста. 
Кај посматрање сложеноста на работите прецену-

вањето може да се врши помеѓу попростите и посло-
жените работи во индексни броеви, динари и слично. 
На пример како минимален основ за пресметување 
наједноставна работа се предвидуваат 20 динари по 
час, а за најсложена 80 динари по час. Распонот по-
меѓу 20 и 80 динари по час се дели на толку степени 
колку што е потребно да би можела со сигурност да 
се процени стручноста потребна за вршење соодветни 
работи т. е. сложеноста на работите. Кај разгледување 
сложеноста на работете односно стручноста потребна 
за нивното вршење, можат да се земаат како мерила 
обемот на потребната школска спрема, периодот на 
потребното учење на работата, потребната пракса и 
слично. 

Откога го определила комисијата бројот на гру-
пите за сложеноста, пристапува кон распоредување на 
[поодделни работи односно работни места земајќи го 
во обзир прво само овој елемент. Овде треба да се 
истакне дека односот на досегашните платни разреди 
вклучувајќи ја паричната надокнада наместо бонови за 
прехрана и вредноста на боновите за купување инду-
стриски стоки,главно не може да служи за проценка 
на степенот на сложеноста на работите, бидејќи тие 
разреди претежно не диференцираат достаточно ква-
лификувана од неквалификувана работа. 

На сличен начин се постапува и кај проценува-
њето на одделните услови на работењето на работни 
места, при што треба да се имаат во предвид разни 
фактори како што е поголемиот утрошок на работната 
сила од уобичаениот просек поради физички напор, 
голема» нечистота, прекумерно трошење на работното 
облекло и други фактори што влијаат неповолно на 
работата, потоа штетност по здравјето и можност на 
мовреди, опасност по живот и на тоа слично. 

За одделните услови на работењето може, на при 
wep, да се предвиди распон од 0 до најповеќе 15 ди-

нари по час (максимумот доаѓа во обзир за работите 
во кесо ни и слично). 

Кај определувањето уделот за одговорноста обич-
но се зема во обзир одговорноста за работа на други 
(главно на раководни должности: бригадир, работово-
дител, шеф на одделение шеф на производството итн.), 
а понекогаш одговорноста за животот и безбедноста 

на други (возач на кревалка со полн лонец во лив-
ница и слично). 

За одговорноста може да се предвиди, на пример, 
распон од 0 до 20 динари по час. 
ГРАФИЧКО ПРИКАЖУВАЊЕ НА ПРОЦЕНКАТА НА 
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На графиконот се прикажани соодветните скали за 
сложеноста на работата, посебните услови на работе-
њето и одговорноста со еден пример за работа одно-
сно работно место („А") чијата сложеност е проце-
нета со 40 динари, посебните услови на работењето 
со 10 динари, а одговорноста со 5 динари по час. 
Вкупно е проценето ова работно место односно ра-
бота, спрема тоа, со 55 динари по час. 

Кога ќе се изврши проценка на споменатиот на-
чин на сите работни места, тогаш се пресметуваат та-
рифните ставови по истата постапка како што е при-
кажано во постапката кај помалите претпријатија. 
IV. Пример за пресметување заработен врз основа на 

остварениот фонд на платите 
Во примерот се зема дека помало претпријатие во 

текот на месечниот пресметковен период остварило 
фонд на плати од 2,508.722 динари. 

Од тој износ тоа најпрво го одбива вкупниот из-
нос на давањата по чл. 17 од Уредбата што се испла-
туваат во полн износ без обзир на висината на оства-
рениот фонд на платите, 
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Пресметката на давањата од чл. 17 на Уредбата 
изнесува: 

1. награди на учениците во сто-
панството 110.000 динари 

2. надокнади за годишен одмор 
што се пресметуваат врз ба-
зата на тарифните ставови 
10 работници! од Ш група, 

тарифен став 
25,80 X 104 часа — 26.832 „ 

10 работници од IV група 
тарифен став 
28,60 X 104 часа — 29.744 „ 

10 работници од VI група 
тарифен став 
33,40 X 208 часа 69.482 „ 

— 15.096 

9.168 

20.000 „ 
280.312 динари 

2 службеника од ХИ група, 
тарифен став 7.548 

1 службеник од IX група, 
тарифен став 9.168 

3. За дневници ма службени па-
тувања исплатено — 

Вкупно: 
Ког.а ќе го одбиеме горното да-

вање од остварениот фонд на платите 2,508.722 
280.312 

нам ни останува во остварениот фонд 2,228.410 динари 
Тој износ треба натаму да се подели на заработ-

е т е на работниците и службениците и на давањата 
од чл. 18 на Уредбата. Затоа преминуваме на пресме-
тување на заработите и на тие давања. 

Пресметка на заработките: 
а) работниците што работат по време: 

Група 1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифен став по час 
Број часови — 
Вкупно динари 

21,00 
ЗООО 

63.000 

23,80 
4000 

66.200 

25,80 
4000 

103Ј200 

28,60 30,60 33,40 36,20 
6000 2000 1000 2000 

171.600 61.000 33.400 72.400 

40,00 
1000 

40.000 

б) Службеници платени месечно 
Вкупно: 640.000 динари 

Група 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тарифен став по час 
(Број часови — 
Вкупно динари 

5 363 
5 

26.815 

5.959 
5 

29.795 

6.366 
10 

63.560 

6.952 7.548 8.342 
10 8 5 

69.520 60.384 41.710 

8.786 9.168 
2 3 

17.572 27.504 

9.550 
2 

19.100 

в) Работници! чинот учинок се мери 
Вкупно: 336.680 динари 

Група 1 2 3 4 5 6 7 8 
Тарифен став по час 
Број часови 
Вкупно динари — — 

21,00 
исо 

23.100 

23,80 
3200 

76.160 

26,80 
5400 

1-39.320 

28,60 30,60 33,40 36,20 
5600 9000 4000 2500 

160.160 275.400 133.600 95.500 

40,00 
1300 

5.200 
Вкупно: 950.240 динари 

г) Прекувремена работа на работниците која се пресметува врз основа на тарифниот став наголемен 

Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тарифен став по час + 50% 31,50 
Број часови — 100 
Вкупно динари — — 3.150 

35,70 
200 

7.140 

38,70 
150 

5.806 

42,90 45,90 50,10 54,30 60,00 
100 50 100 50 10 

4.290 2.295 5.010 2.715 600 

66,35 
20 

1.327 

д) давања врз основа на чл. 18 од уредбата: 
1. Надокнади за платено отсуство 

2 службеника од V група по 
5 дена 

2. Теренски додаток на работни-
ците и службениците 

Вкупно по чл. 18 од уредбата 
Рекапитулпцпја на пресметката 

Са заработите и на давањата по чл. 
18 од уредбата: 

а) тарифа по час — 
б) месечна тарифа — — 
в) работа по учинок — 
г) прекувремена работа — — 
д) давања по чл, 18 

Вкупно 
Како е веќе напред наведено остварениот фонд на 

платите по одбитокот на давањата по чл. 18 од уред-
бата изнесува: 

2,228.410 динари 
Со обзир дека остварениот фонд на платите е по-

голем од пресметаше теа даваната по чл, 18 од 
уредбата се исплатгваат во полн износ. 

Спрема тоа, и тие се издвојуваат пред расподел-
бата на износот на остварениот фонд на платите на 
зар аб от ки: 

12.712 динари 

60.520 „ _ 
73.232 динари 

640.000 динари 
336.680 „ 
950.240 „ 

32.332 ,, 
_ 73.232 _ „ 
2,032.484 динари 

Вкупно: 32.332 динари 

Кога од 2,228.410 ќе ги одбиеме давањата 
по чл. 18 73.232 
останува динари 2,155.178 

Износот што е добиен со пресметувањето на та* 
рифните ставови од а) до г) чини вкупно 1,959.252 
динари, а како за таа цел во остварениот фонд на пла-
тите стои на располагање износ од 

2,155.178 динари 
тоа заработите под а) до г) ќе се наголемат сразмер-
но на односот 

2,155.178 :1,959 252 = 1,10 (коефициент на наголе-
мувањето) т, е. сите износи на заработите множејќи 
се со 1,10 ќе изнесуваат:. 

а) '704.000 
б) 370.348 
в) 1,045.?64 

__ г) 35.566_ 
што чини вкупно 2,155.178. 

На тој начин остварениот фонд на платите е ко-
нечно распределен. 

Пресметување на индивидуалните заработки од оства-
рениот фонд на платете во горнмот пример 

1. Работникот Иван /{»митровски работел работи 
од VI група по учинок. Заработил во текот на месе-
цот 238 норма часови (околу 14% преку норма), а 
работел и два часа прекувремено исто по учинок. 
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Неговиот дел од заработката ќе изнесува: 
За 238 норма часови во редовно работно време 
238 X 33,40 X 1,1 = 8.744,12 динари, 
а за 2 норма часа прекувремено 
2 X 50Д0 X 1,1 = 100,22 динари. 
Вкупната заработка на Иван Димитровски изне-

сува 8.854,34 динари. 
2. Работникот Стојан Јовановски работел работи 

од IV група во сатнина и работел во текот на месе-
цот 200 часа. Неговата заработка ќе биде: 

200 X 28,60 X 1,1 = 6.292 динари. 
3. Службеникот "Ристо Станковски работел целиот 

месец на работно место од IX група. Неговата зара-
ботка ќе биде: 

9.200 X 1,1 = 10.120 динари. 
4. Работникот Петре Тотевски работел кај кре-

в а л а како помошен работник на работи од II група. 
Во текот на месецот имал 170 редовни часов,« "и 30 
часа чекање поради расипување на кревалката, за кое 
време не работел. Неговата заработка ќе изнесува: 

170 X 23,80 X 1,1 =4.450,60 динари, а за 
време чекање 30 X 16,65X 1 , 1 = 549,45 динари 
вкупната заработка динари 5.000,05 

Сме зеле да .се плаќа врз основа на одредбата од 
тарифниот правилник времето на чекање 'со 70% од 
тарифниот став. 

5. Службеникот Павле Јанкулов работел на работ-
но место од V група, а во текот на месецот користел 
4 дена одобрено платено отсуство. Неговата заработка 
ќе изнесува: 

254,24 X 21 X 1,1 = 5.872,94 динари и 
254,24. X 4 = 1.016,96 динари 

Вкупно 6.089,90 динари (месецот имал 
25 работни дни). 
Пресметување на заработката во месецот кога прет-
пријатието остварило фонд на платите во износ од 

2,109.548 динари 
Пресметување на коефициентот: 

Остварениот фонд на платите изнесува 2,109.548 динари, 
од тоа ќе се одбијат давањата по 
чл. 17 со 100% 280.312Јшнарз! 

Останува: 1,829.236 динари 

Кога ќе го поделиме горниот износ со сумите од 
претходниот пример а) до г) (овде ги земаме во обзир 
и давањата по чл. 18 од уредбата) добиваме 

1,829.236 : 2,032.404 = 0,9 (коефициент на намалу-
вањето). Спрема тоа и заработите и давањата по чл. 
18 од уредбата ќе се множат со 0,9. 

Пресметување на индивидуалните заработен со ко-
ефициентот 0,9. 

1. Коднава ќе биде заработката на Ивана Дими-
тров ски во случај кога не е остварен фондот на пла-
тите во планираниот износ? Таа ќе изнесува: 

238 X 33,40 X 0,9 = 7.154,28 динари 
2 X 50,10 X 0,9 = _Ѕ0ДЗ „ _ 

вкупната заработка ќе изнесува 7.244,46 динари 
2. Колку ќе изнесува во тој случај заработката на 

Стојан Јовановски? Таа ќе изнесува: 
200 X 28,60 X 0,9 = 5.148 динари 
3. Исто така и службеникот Ристо 'Станковски ќе 

прими: 
9.200 X 0,9 = 8.280 динари 
4. Петре Тотевски ќе прими: 
за работа 170 X 23,80 X 0,9 = 3.641,40 динари 

за чекање 30 X 16,65 X 0,9 4 4 9 , 5 5 _ „ 
Вкупно: 4.091,95 динари 

5. Службеникот Павле Јанкулов, со обзир на тоа 
дека и одобреното платено отсуство, по чл. 18 од 
уредбата ја дели судбината на другите заработки, ќе 
прими овој месец: 

6.356 X 0,9 = 5.720,40 динари 
Користење еа ставовите од ценовникот кај пре-

слетувањето на заработката. 
Работникот Богое Станчев вработил по ценовникот 

и во текот на месецот-изработил 800 парчиња садови. 

Цената за едно парче по ценовникот изнесува 10 ди-
нари, што изнесува: 

800 X 10 = 8.000 динари 
Но, кај остварувањето на поголем фонд на платите 
од планираниот како што е горе наведено, тој прима: 

8.ООО X 1,1 = 8.800 динари 
Кога остварениот фонд на платите е помал (во 

горниот пример) тој ќе прими: 
8.000 X 0,9 = 7.200 динари. 

V 
Споменатите методи за утврдување односот по-

меѓу тарифните ставови се прикажани како пример, 
На претпријатието му се остава на волја да се по-
служи со нив или да одбере други методи. Главно е 
со тарифниот правилник да се воспостават помеѓу 
трудбениците во претпријатието такви односи кои ќе 
одговараат на фактичкото нивно учество во извршуј 
вашето на самостојниот план на претпријатието. 

Кај техниката на изработката на правилникот поради 
подобра прегледност, по правило, ќе се двојат ставови: 
по одделенијата и погоните, а во погоните и одделе-
нијата на работните места на работниците и одделно 
работните места на службениците. 

Претпријатието може со тарифниот правилник да 
установува разни начини на пресметување на заработи 
ките, со тоа што да се обезбедуваат со нив онакви! 
односи на заработите на поединци какви се устано-
вени со тарифниот правилник на претпријатието, а при 
тоа да не бараат компликувана работа на сметковод-
ството. Обврската е на претпријатието ка ј проценката 
на работните места да се придржува во основ кои 
принципите од уредбата висината на заработката на 
поединец да зависи од неговиот личен успех во из-
вршувањето на задачата и од успехот на пр етири ја-
т е то во целина. 

203. 
Врз основа на чл. 35 од Уредбата за расло делба на 

фондот на платите и за заработките на работниците и 
службениците на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/52), а во согласност со Претсе-
дателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 
пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ТАРИФНИОТ ПРАВИЛНИК И ЗА 
ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА 
ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ И ЗАуЗАРАБОТКИТЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 
1. 

1 ) Сите градежни претпријатија донесуваат СВОЈ 
тарифен правилник. Целта на правилникот е да се 
установат основи за правилната расподелба на фондот 
на платите и да се регулираат сите прашања во врска 
со заработите на работниците и службениците на прет-
пријатијата. 

2) Со правилникот треба да се установат опреде-
лени односи во тарифните ставови за работниците и 
службениците во зависност од работите што ги вршат,, 
во рамките на средствата што ќе ги утврдува претпри-
јатието како планиран фонд на платите. 

3) При донесувањето на тарифниот правилник прет-
пријатието е должно да се придржува кон постапката 
пропишана со Уредбата за расподелба на фондот на 
платите и за заработете на работниците и службени-
ците на стопанските претпријатија (во натамошниот 
текст: уредбата) и со ова наттатспие. а методот га утвр-
дувањето односите помеѓу тарифните ставови го опре-
делува самостојно. 

4) Уредбата за распределба на фондот на платите 
и за заработите на работниците и службениците на 
стопанските претпријатија ќе се применува и на работ-
ниците и службениците запослени во државните гра-
дежни претпријатија и во нивните погони, на работни-
ците и службениците од .нивните стопански здруженија, 
како и на работниците и службениците запослени на 

СЛУЖБЕН ЛИС) НА ФНРЈ Четврток, 10 аир ил 1952 
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работите, што ги изводи инвеститорот во смисла на чл. 
14 од Уредбата за градење („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 14/52). 

II. 
СОСТАВ (СОДРЖИНА) НА ТАРИФНИОТ ПРАВИЛНИК 

5) Тарифниот правилник треба да содржи: 
А — Основни одредби 
Б — Определување тарифни ставови 
В — Начин на утврдување на работниот учинок 
Г — Плаќања во случај на прекин во работата 
Д — Начин за пресметување и исплата на зара-

ботката и давања аконтации 
Ѓ — Жалбена постапка 
Е — Други одредби за кои ќе најде претпријатието 

дека се потребни 
Ж — Завршни одредби 
6) Ад А. — Основни одредби на тарифниот пра-

вилник 
Основните одредби на тарифниот правилник со-

држуваат: -
а) назив на претпријатието што го донесува тариф-

ниот правилник и назив на синдикалниот орган што 
дава согласност на усвоениот правилник; 

б) целта за донесување на правилникот (да се обез-
беди правилната расподелба на фондот на платите на 
претпријатието и да се утврди заработката на работ-
ниците и службениците ити.); 

в) овластеше на директорот односно на лицето 
овластено од директорот при примањето на работа и 
расподелување™ на робтното место односно на работи 
да го определуваат тарифниот став кој се однесува на 
работниците односно службениците. 

Овластение за утврдување нови и изменување на 
постоеќите норми во определени случаи; 

г) определување градилишта и погони за кои се 
утврдува одделно фондот на платите и се распореду-
ваат заработите доколку такви градилишта и погони 
постојат во претпријатието. 

7) Ад Б. — Определување тарифни ставови 
Тарифните ставови се определуваат според рабо-

тите или работните места со оглед на задачата. Вкуп-
ниот износ на заработката пресметан во утврдените та-
рифни ставови не може да го прејде износот на плани-
раниот фонд на платите, т. е. фондот на платите доби-
вен од калкулациите составени врз основа на напат-
ствие™ за задолжителната калкулација и пресметката 
на трошковите на производството во градежништвото 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/52, намален за пред-
видениот износ на давањата во чл. 17 и 18 на уредбата. 

При утврдувањето на тарифните ставови претпри-
јатието само ќе го избере методот што им одговара 
најповеќе на односите во претпријатието, обезбедувајќи 
преку тарифните ставови на поодделен работник од-
носно службеник заработка што му одговара на вложе-
ниот труд. 

8) Тарифните ставови во тарифниот правилник се 
утврдуваат за работниците, по правило, по час, а мо-
жат да се утврдуваат и дневно, неделно или месечно 
таму каде што не се работи по учинок. 

Тарифните ставови во тарифниот правилник се 
определуваат за службениците, по правило, во дневен 
износ, а можат да се утврдуваат и по час или месечно. 

Тарифните ставови определени во дневен износ се 
засниваат на 8 часа, во неделен на 48 часа; а во ме-
сечен на 208 часа работење. 

За работните места на кои учинокот на работата не 
може да се мери, тарифните ставови можат да се утвр-
дуваат во распон. 

9) При определувањето на тарифните ставови осо-
бено е потребно да се води сметка за квалификацијата 
која ќе се бара за вршење на работата, така што во 
висината на тарифните ставови за поодделни работни 
места да се одржи правилниот однос помеѓу работите 
за кои се бараат различни квалификации. 

За определени работи за кои се бара определена 
категорија работници и службеници, претпријатијата 
при определувањето на тарифните ставови мораат да 
се придржуваат кон износите на минималните тарифи 
пропишани во чл, 15 од уредбата под кои за саботите, 

за кон е потребна определена стручна квалификација 
на работникот односно службеникот, не може да се 
определи понизок износ на тарифните ставови во та-
рифниот правилник. 

Иако имаат претпријатијата право да ги распореду-
ваат работниците и службениците според стручната 
спрема, како им одговара тоа на потребите на претпри-
јатието, правило е на определени работни места одно-
сно работи да работи, работник односно службеник на 
кој му е признаена соодветна стручна спрема. 

По постоеќите прописи за стручното оспособување 
(Уредбата за стручното оспособување и за звањата на 
работниците — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/50) ќе 
се сметаат работници со звањето: 

виши специјалист, мајстор и повеќеетрук мајстор 
— како високо квалификовани, 

изучен работник, самостоен работник и специјалист 
— како квалификувани, 

полуприучен и приучен работник — како полуква-
лификуван, 

помошен работник и обичен работник — како не-
квалификувани. 

Работниците што немаат звања по Уредбата за 
стручното оспособување и за звањата на работниците, 
а влегуваат првпат на работа, се распоредуваат на ра-
ботите според наоѓањето на претпријатието, но при-
знавање на квалификацијата здобиваат според општите 
прописи. 

До донесување одделни прописи за признавање на 
стручната спрема на службениците во стопанството се 
сметаат како: 

— виши стручни службеници — службениците со 
спрема што и одговара на факултетска спрема; 

— средни стручни службеници — службениците со 
спрема што и одговара на потполна средна школа; 

— нижи стручни службеници — службениците со 
спрема што и одговара на непотполна средна школа; 

— помошни службеници — со спрема што му од-
говара на основното образование или кои се без спрема. 

Доколку некој од работниците и службениците вр-
ши работа за која се бара виша квалификација, и за 
која е определен тарифниот став по таа виша квали-
фикација; со самото тоа не му се признава таа виша 
квалификација за здобивање други права од работниот 
однос. 

10) Ад В. — Начин на утврдување на работниот 
учинок. 

Секаде каде што може да се мери работниот учи-
нок, задолжително се мери работниот учинок, а осно-
вот за заработката се определува според постигнатиот 
работен учинок. За мерење на работниот учинок по-
ради утвдување ^ заработката на работниците градеж-
ните претпријатија можат да ги користат усвоените про-
сечни норми во градежништвото од 1952 година, или 
своите индивидуални норми кои можат да отстапуваат 
од просечните, но само во границите на предвидениот 
платен фонд. 

Со тарифниот правилник се определуват технич-
ките органи за мерење на работниот учинок и се утвр-
дува постапката за поставана индивидуални норми на 
градилиштата во смисла на претходниот став. 

11) Тарифниот правилник содржи како прилог це-
новник на поодделни работи (изработен врз основа 
на тарифните ставови и нормите на претпријатието — 
градилиштето, погонот — за поодделни работи. 

Ценовник на поодделни работи се состава за поод-
делни градилишта, погони или за целото претпријатие. 

Единичните цени на поодделни работи во ценов-
никот се составаат врз основа на тарифните ставови 
утврдени со правилникот и нормите на претпријатието, 
градилиштето или погонот. Вака формираните цени на 
поодделни работи го искажуваат елементот на калку-
лацијата кој во смисла на Напатствие™ за задолжи код-
ната калкулација во градежништвото („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/52) се наречува „непосредна зара-
ботка" (плата на изработката). 

Збирот на „.непосредните заработен" добијен со 
применување на цените утврдени во претходниот став 
Не може да биде поголем од износот на непосредните 
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заработки што е утврден во планираниот фонд на пла-
тите врз основа на Напатствието за задолжителната 
калкулација во градежништвото, 

12) Ад Г. — Плаќање во случај на прекин во ра-
ботата • 

Во тарифниот правилник се определува што се сме-
та како прекин во работата и дали за секој прекин во 
работата, што настанал од објективни разлози и без 
вина на членовите на работниот колектив се дава на-
докнадата, односно во кој од тие случаи се дава на-
докнада. Исто така треба да се предвиди најдолгото 
време за кое во определените случаи ќе се дава на-
докнада, а во границите на фондот на платите. 

- Со правилникот се предвидува дали времето на 
прекинот во работата ќе му се признае на ^работникот 
односно на службеникот во случаите предвидени да се 
длака (надокнадува) прекинот во работата — полниот 
износ на тарифниот став или намален за определениот 
процент од тарифниот став предвиден со правилникот. 

Во случај на прекин во работата може со правил-
никот да се определи обврска за работниците односно 
•службениците да работаат на други работни места, по-
тоа колку таква работа најдолго може да трае и како 
ке се пресмета во тој случај заработката на работни-
ците односно службениците. 

13) Ад Д. — Начин за пресметување и исплата 
на заработката и давање аконтации 

Во градежните претпријатија пресметката на зара-
б о т и т е на работниците и службениците се врши спо-
ред Уредбата за расподелба на фондот на платите и 
за заработките на работниците и службениците на сто-
панските претпријатија: 

а) во зависност од извршувањето на задачите, од-
носно од остварениот учинок на секој работник; 

б) во зависност од извршувањето на самостојниот 
план на претпријатието. 

Пресметката на заработките на работниците и слу-
жбениците врз основа на остварениот фонд на »платите 
се врши во сроковите предвидени спрема спогодбата 
со банката. Затоа со тарифниот правилник се предви-
дува пресметка и исплата на аконтациите, по правило, 
месечно. 

Аконтацијата се утврдува во зависност од оства-
рениот учинок за работниците и службениците што ра-
ботаат по учинок а според времето проведено на ра-
бота, ако се вршат работи што не можат да се норми-
раат. 

Висината на аконтацијата се определува со утвр-
дување на учинокот на секој работник (бригада) иска-
жан во работниот налог или утрошеното време, со тоа 
учинокот односно времето проведено на работа да се 
помножи со цената на односните работи (ако е по вре-
ме — со тарифниот став) од ценовникот на претприја-
тието односно градилиштето или погонот. 

Со тарифниот правилник може да се предвиди ис-
плата на аконтации и пред утврдените срокови за ис-
плата на аконтации. 

Со тарифниот правилник се предвидува и начинот 
на издавањето задачи на работниците (бригади) пред 
почетокот на работењето со работни налози како и на-
чинот на утврдувањето контролата на квалитетот на 
извршените работи и пресметката на работниот налог. 
Исто така со тарифниот правилник се у тврдува начи-
нот на расподелбата на вкупната заработка на брига-
дата на работниците. 

Заработката на секој работник и службеник при 
крајната расподелба на фондот на платите се пресме-
тува на тој начин, што од остварениот фонд на платите 
се двојат средствата предвидени по чл. 17 и 18 од Уред-
бата, а потоа преостанатиот дел од фондот ќе се подели 
сразмерно на вредноста на остварениот учинок на се-
кој работник и службеник во' текот на пресметковниот 
период. Пресметаниот остварен учинок на работниците 
и службениците што работаат по норма го претставува 
основот по кој што работниците и службениците уче-
ствуваат во расподелбата на остварениот фонд на пла-
тите. 

Кај работниците и службениците што работат по 
време основот за расподелба на остварениот фонд на 

платите се добива кога времето проведено на работа ќе 
се пресмета со тарифниот став на работното место ва 
работникот односно службеникот. 

Сроковите за утврдување на остварениот фонд на 
платите, т. е. пресметковните срокови претпријатието 
ги утврдува со правилникот по претходна спогодба сб 
банката. 

14) Остварениот фонд на платите може да се дели 
на градилишта и погони само под услов ако за издво-
ените градилишта и погони се води одделно книговод-
ство и ако за тие издвоени градилишта и погони мож* 
да се планира фонд на платите и да се утврди оствару-
вањето на планот на тие погони. 

Во претпријатијата во кои остварениот фонд на пла-
тите се дели на поодделни градилишта и погони, во та-
рифниот правилник се внесуваат и одредбите со кои 
се регулираат и прашањата на работниците и службени-
ците за градилиштата и погоните кои од објективни 
разлози не ќе го остварат соодветниот фонд на пла-
тите. Така на пр., може да се пропише во тој случај 
остварениот фонд на платите претпријатието да не го 
дели по градилишта и погони туку и непосредно на за-
р а б о т и т е на работниците и службениците на сите по-
гони или на работниците и службениците на градили-
штата и погоните што не го ствариле фондот на пла-
тите поради прекин во работата да им се обезбеди ис-
плата на оние износи што се предвидени во тарифниот 
правилник за плаќање кај прекинот на работата. 

15) Доколку во некое претпријатие постои некое 
работно место на кое е пропишано скратено работно 
време поради условите штетни по здравјето, тарифниот 
став, по правило, ќе се утврди на тој начин што редов-
ниот тарифен став определен по час ќе се множи со 8 
(редовно работно време) и ќе се подели со бројот на 
часовите на скратеното работно време. 

16) Заработката на работниците и службениците 
на стопанските претпријатија зависи од остварениов 
фонд на платите на стопанско™ здружение, кој се фор-
мира од средствата што им ги даваат претпријатијата на 
стопанските здруженија во вид на придонес. Износот на 
придонесот, што му го даваат претпријатијата на сто-
панското здружение зависи од остварениот фонд на 
платите на претпријатието. 

Висината на придонесот што им го даваат претпри-
јатијата на стопанските здруженија се утврдува со 
одделни прописи. 

Стопанско™ здружение донесува свој тарифен пра-
вилник во согласност со вишиот синдикален орган кој 
ќе го определи Централното веќе на Сојузот на синди-
катите на Југославија. 

17) Надокнадите од чл. 17 на Уредбата што се ис-
платуваат од осварениот фонд на платите се опреде-
лени: 

а) надокнадите на учениците во стопанството спо-
ред Уредбата за наградување на учениците во стопан-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52): 

б) надокнадите на лицата што ги испраќаат прет-
пријатијата на курсеви и стипендии врз основа на Уред-
бата за стипендиите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/51); 

в) хранарина за првите 7 дена болување по Зако-
нот за социјалното осигурување на работниците и слу-
жбениците и нивните фамилии, независно од тоа дали 
болувањето трае 7 или повеќе дена; 

надокнадите за годишен одмор по Уредбата за 
платениот годишен одмор на работниците, наместе-
нииите и службениците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5648) и Напатствие™ за применувањето на уредбата 
за платениот годишен одмор на работниците, наместе-
нииите и службениците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
40'50). Како основ за пресметување на надокнадата за 
годишниот одмор служи тарифниот став на работата од-
носно на работното' место на кое што работникот од-
носно службеникот работи; 

д) надокнадите за дневни превозни трошкови по 
Напатствие™ за надокнадата за дневните превозни 
трошкови на работниците и службениците запослени 
во стопанските претпријатија, во стопанските здруже-
нија, во државните установи и надлештва („Службен 

\ 
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ласт на ФНРЈ", бр. 55/51) и Напатствието за измену* 
вање на тоа напатствие („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/52); 

ѓ) патните и слидбени трошкови по Уредбата за 
патните и селидбените трошкови на државните слу-
жбеници и работници. Додека не се донесат прописи за 
патните и селидбените трошкови на работниците и слу-
жбениците во стопанството Счл. 35 од Уредбата), по-
ради регулирање надокнадите во случај на службено 
патување или преместување и натаму ќе се примени 
Уредбата за патните и селидбените трошкови на др-
жавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
98/48) и Уредбата за изменувањата и дополнувањата на 
таа уредба („Службен лист на ФНРЈ" бр. 17/51). 

Надокнадите од чл. 18 од Уредбата кои се испла-
туваат од фондот на платите се определени: 

а) надокнадите за одвоен живот од фамилијата, 
по Уредбата за патните трошкови на државните слу-
жбеници и работници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
98/48 и бр. 17/51); 

б) за платено отсуство како основ служи тариф-
ниот став определен со тарифниот правилник; 

в) теренскиот додаток за работниците по правил-
никот за теренскиот додаток на работниците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/51). Додека не се донесат нови 
прописи са теренскиот додаток, правилникот за терен-
скиот додаток на работниците ќе се применува и на 
службениците; 

г) другите надокнади на работниците и службени-
ците според Напатствие^ за задолжителната калкула-
ција и пресметка на трошковите на производството во 
градежништвото се исплатуваат според важеќите про-
писи. 

18) Надокнадите за деновите на државни празници 
се исплатуваат врз базата на тарифните ставови што 
се утврдени со тарифниот правилник.-

19) Хонорарите се исплатуваат од остварениот 
фонд на платите во износите како што е тоа догово-
рено. 

20) Заработките остварени во прекувремена ра-
бота се пресметуваат на ист начин како што се пре-
сметуваат во нормално време со 50% наголемена ставка. 

Исто така и за ноќна работа, ако не се врши во 
редовна смена тарифниот став се наголемува за 12,50, 
а заработката се пресметува по така наголемената та-
рифна ставка. 

21) Фондот на платите во износ на збирот на ми-
нималните тарифни ставови што го обезбедува држа-
вата во смисла на чл. 21 од Уредбата, претпријатието 
може да го бара само во случај ако од своите обртни 
средства не може да ја покрие разликата што недоста-
нува до полниот износ на збирот на минималните та-
рифни ставови на работниците и службениците запо-
слени во претпријатието во текот на минатиот пре-
сметковен период. 

22) Министерството на финансиите на ФНРЈ ќе го 
пропише образецот на платниот список во кој ќе биде 
прегледно извршена пресметката на заработите. 

23) Ад Ѓ. Жалбена постапка 
Против одлуката на управниот одбор на претпри-

јатието и против решението од директорот на претпри-
јатието работниците и службениците можат да подаваат 
жалби и да стават приговори. 

Жалбата се поднесува против одлуката односно 
решението за конкретниот распоред на работниците и 
службениците на работи и работни места и за опреде-
лување висината на тарифниот став, ако тарифниот став 
е определен во распон, како и против определувањето 
на тарифниот став за времено работно место на кое 
што се распоредува работникот односно службеникот. 

Приговорот се поднесува на пресметката на оства-
рената заработка, на прекувремено™ и ноќно работење, 
како и против утврдените норми. 

Против одлуката за распоредот на работното место 
службениците на раководни места поднесуваат жалба 
до работничките совети а другите службеници и 
работници до управниот одбор на претпријатието. 

24) Ад Е. — Други одредби 
Со цел на правилна пресметка на заработите на 

членови на бригади во кои што работаат и ученици, 
тарифниот правилник предвидува начин на пресметува-
ње учинокот на учениците што работаат во бригадите 
со работниците. 

Со правилникот исто така се предвидува и тарифа 
ната ставка што му припаѓа на раководителот на уче-
ничката бригада (на квалификуваниот работник). 

Покрај одредбите за содржината на тарифниот 
правилник пропишани со ова напатствие претпријати-
јата "можат во правилникот да внесуваат и други од-
редби за кои ќе најдат дека се потребни. 

25) Ад Ж. — Завршни одредби 
Завршните одредби на тарифниот правилник со-

држаат: 
— ден на влегувањето во сила на тарифниот пра-

вилник; 
— срок на важењето на тарифниот правилник; 
— начин на продолжувањето важноста на тарифни-

от правилник во смисла на одредбите од Уредбата и 
слични одредби. 

26) Тарифниот правилник влегува во сила со денот 
што е назначен во тарифниот правилник. Ако тој ден 
не е назначен тогаш влегува во сила со денот на пот-
пишувањето на правилникот, односно со денот на до-
несување одлука на арбитражата. 

27) Срокот на важењето на тарифниот правилник 
треба да се поклопува со планската година. 

По исклучок за 1952 година може да се предвиди 
да се измени правилникот порано, кога работниот ко-
лектив врз основа на искуство дојде до заклучок дек£ 
треба да го менува. 

III. 
ПОСТАПКА ПРИ ДОНЕСУВАЊЕТО НА ТАРИФНИОТ 

ПРАВИЛНИК 
28) Да би можел тарифниот правилник вистински 

да им послужи во потполност на целите на кои што 
им е наменет, нужно е сите работници и службеници да 
се запознаат со методите на изработката на правилни-
кот и да учествуваат во неговата изработка. 

Особено е потребно сите работници и службеници 
да се запознаат со содржината на донесениот тарифен 
правилник што се постигнува со неговото задолжително 
истакнување на соодветни работни места (огласни таб-
ли и ел.), или со запознавање на работничките и син-
дикалните состаноци и ел. 

29) Со цел да се утврдат тарифните ставови што 
претставуваат основ на тарифниот правилник управни-
от одбор на претпријатието може да определи одделна 
комисија во која би требало да влезат искусни работ-
ници, инженери и техничари, нормирци, по можност 
еден правник и претставник на синдикалната органи-
зација. 

Комисијата работи според напатствија од управ-« 
имот одбор на претпријатието. 

30) Комисијата ќе ги употреби оние методи што 
му одговараат на обемот и значењето на претпријатие-
то, на стопанските дејности што се вршат во претпри-
јатието користејќи ја целокупната документација за 
работните места и за распоредот на работите во прет* 
пријатне™ разработениот самостоен план и објавените 
прирачници за методи на оценувањето на работните 
места („Примери на номенклатурата на работните 
места на службениците", „Распоред на работите в а 
груни за градежната струка" — издание „Рад", 1951 
г. и слично). 

31) Нацртот на правилникот што ќе го предложи 
комисијата (ако е назначена) го претресува управниот 
одбор на претпријатие™ и му го дава на увид на ра-
ботниот колектив најмалку на 8 дена пред состанокот 
на работничкиот совет на претпријатието. Пред самиот 
состанок на работничкиот совет управниот одбор треба 
повторно да го претресе нацртот на правилникот и 
сите забелешки што се дадени на него и со помош на 
комисијата накнадно да го дополни и измени нацртот 
на правилникот и така дефинитивно сочинетиот нацрт 
да му го предложи на работничкиот совет. 
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Управниот одбор со образложениот предлог ќе ги 
изнесе пред работничкиот совет и оние забелешки од 
Самиот работен колектив што не ги прифатил. 

32) Работничкиот совет ќе дискутира за нацртот 
ва правилникот на посебен состанок. 

Работничкиот совет може на состанокот на кој се 
расправува за нацртот на правилникот, да повика 
претставник на синдикалниот орган што е надлежен да 
дава согласност за правилникот. 

Усвоениот правилник се испраќа на согласност до 
надлежниот виши синдикален орган. 

Претпријатието е должно на вишиот синдикален 
орган заедно со предлогот на правилност да му ис-
прати документација за работните места, за работите 
& за тарифните ставови. 

Образецот на документацијата што се приложува 
е составен дел од ова напатствие. 

33) Усвоениот правилник го потпишува претсе-
дателот на работничкиот совет и претставник на над-
лежниот синдикален орган. 

34) Доколку претпријатието и синдикалниот орган 
не ќе постигнат согласност, спорното прашање се из-
несува пред арбитража. Постапката пред арбитража 
ќе се пропише со одделни прописи. 

IV. 

ДРУГИ ОДРЕДБИ 
35) Стопанеко-управните органи и стопанските 

здруженија не можат да донесуваат угледни правилни-
те , но можаат да даваат техничка помош при изра-
ботката на тарифниот правилник. 

36) Со денот на влегувањето во сила на Уредбата 
за расподелбата на фондот на платите и за заработ-
е т е на работниците и службениците на- стопанските 
претпријатија престануваат да важат сите уредби за 
платите на работниците на поодделни стопански гран-
ки, односно струки како и сите прописи донесени врз 
основа на тие уредби, како што се правилниците за 
должностите и висината на заработите на предработ-
ниците — бригадиру решенијата за специјалните до-
датоци и слично. 

Врз основа на одредбите од истата уредба пре-
стана да важи Уредбата за принадлежностите "На др* 
жавните службеници и прописите донесени воз основа 
на таа уредба, доколку се однесуваат до работниците 
и службениците запослени во државните стопански 
претпријатија. 

Бр. 5209 
7 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 
др Павле Грегорић е. р. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Поетседател на Советот за индустрија и градежништво* 
Светозар Вукмановић е. р. 

Претпријатие: Фонд на платите: 
(вкупен фонд на платите и со цифра и со букви) 

I радилиште: , Т1 

(улица, број и телефон) 

Градежна дејност: 

ПРЕДВИДЕНИ ТАРИФНИ СТАВОВИ ПО ПРАВИЛНИКОТ 
Лист 1 

Р а б о т и 
(работни места) 

еа кои се предвидени 

Бројна состојба на 
вапослениот персонал 

Податоци за септемвриските плати, тарифните ставови и расподелбата 
на нето фондот на платите по правилникот 

Р а б о т и 
(работни места) 

еа кои се предвидени 
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о 
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Предлог по 
тарифниот 
правилник 

Најголема плата 
односно тарифен став 

по правилникот 

Најниска плата 
односно тарифен став 

по правилникот 

Посебна плата 
односно тарифен став 

по правилникот 
Вкупен 

нето 
фонд на 
платите 
( 3 X 1 0 ) 

Р а б о т и 
(работни места) 
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о 
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во сеп-
тември 
1951 г. 

По пра-
вилникот 

Плата 
во сеп-
тември 
1951 г. 

По пра-
вилникот 

Плата 
во сеп-
тември 
1951 г. 

По пра-
вилникот 

Вкупен 
нето 

фонд на 
платите 
( 3 X 1 0 ) 

1 2 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

| 
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Висококвалификувани 
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и Квалификувани 

| 
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Полуквалификувани 
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На помошни работи 
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В к у п н о : 

В к у п н о : 

(Дату* — ден, месец и година) 

Потпис на раководителот на претпријатието! 
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Претпријатие „„. 

Градилиште 

(место, улица и број, телефон) 

ПРЕДВИДЕНИ ТАРИФНИ СТАВОВИ 
ПО ПРАВИЛНИКОТ 

Лист — 2 

Висина на давањата 

Другл предвидени исплати 
и давања вкупно тго 

к а л к у л а ц и ј а 
исплатени во 
1951 година 

1 2 3 

I Давања по чл. 17 од 
Уредбата 

И
 

1 
1 

1 
1 

II Давања по чл. 18 од 
Уредбата 

M
I

N
I 

III Давања по Напатствието 
еа задолжителната 
калкулаци а 

1 
1 

И
 

1 
1 

В к у п н о 

Потпис на раководителот на 
претпријатието, 

Датум 

ОБЈАСНЕНИЕ НА ТАБЕЛАТА 
Податоци за оваа табела се даваат врз основа на 

податоците: 
а) од платниот список за месец септември 1951 

година (број на работниците и службениците и оства-
рени плати), 

б) од предложениот тарифен правилник, 
Податоците за високо квалификуваните работници 

и категоризација на службениците по стручната спрема 
еа наведените работни места во месец септември се 
даваат на тој начин што запослениот персонал се раз-
ррстува според категоризацијата на работите што е 
извршена во тарифниот правилник. 

Помошниот персонал (курири, чистачка, вратар 
ити.) на работите на помошната служба во месец 
•септември се прикажува како помошни службеници. 

Во колоната 4 „предлог по тарифниот привилник — 
од тоа по норма" се внесуваат податоците за тоа за 
колку од вкупниот број на работниците е предвидено 
учинокот за работењето да се мери (работа по нор-
ма и ел.). 

Во колоните 5, 7 и 9 се даваат податоците за 
платите што се остварени во месец септември 1951 
година, при работењето на работите и работните места 
за кои по правилникот е предвиден најнизок, најви-
сок, односно просечен тарифен став за работите што 
ги врши предвидена категорија на запослениот пер-
сонал. 

Како остварени плати во месец септември се при-
кажуваат месечните плати при користењето на полното 
работно време (208 часа) заедно со износот на име 
надокнада за прехранбени бонови и вредноста на ин-
дустриските бонови, а без детскиот додаток. 

Во колоната 6, 8 и 10 се даваат податоците за ра-
ботите на работниците по час, а за работите на службе-
ниците во месечен износ. Доколку со правилникот е 
предвидено ина!:;у, ќе се изврши пресметување како 
да се тарифните ставови на работниците по час а та-
рифните ставови за службениците месечни, при тоа 
се зема денот да има 8 работни часа, неделата 48, а 
месецот 208 работни часа, доколку не е пропишано 
скратено време што треба одделно да се назначи во 
забелешката. 

Како минимална задолжителна документација кон 
табелата треба да се приклучи и точен опис на типично-
то работно место за определениот најнизок, највисок, 
односно - просечен тарифен став, на работата па која 
се однесува тој тарифен став. Описот на работното 
место со просечниот тарифен став с е дава според пра-
вилникот што му е најприближен на просечниот тари-
фен став (според тоа, кон правилникот ќе биде при-
ложен опис за 24 работни места). 

Вкупниот износ на колоната И (вкупен нето фонд 
на платите) и на колоната 2 (други предвидени при-
мања и давања) го даваат износот на предвидениот 
фонд на платите. 

Претпријатието што има самостојни градилишта и 
погони ќе работи одвоено табела за секој погон и гра-
дилиште и збирна табела за целото претпријатие. Што 
се смета како погон види го Напатствието за примену-
вање на Уредбата за основите на работењето на сто-
панските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/52). 

204, 

Врз основа на чл. 35, а во врска со чл. 32 од 
Уредбата за расподелба на фондот на платите и за 
заработете на работниците и службениците на сто-
панските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. l i /52) , а во согласност со Претседателот на Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ И ЗА 
ЗАРАБОТКИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИ-
ЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ДО-

БРА И ЕКОНОМИИ 
1. Раоподелба на фондот на платите и определу-

вање заработите на работниците и службениците на 
државните селско-стопански добра и на економиите 
на стопанските претпријатија, на установите и опште-
ствените организации ќе се врши врз основа на Уред-
бата за распределбата на фондот на платите и за зара-
б о т и т е на работниците и службениците на стопанските 
претпријатија и врз основа на ова напааствие. 

2. Врз основа на тарифните ставови определени 
во .тарифниот правилник на селско-стопанското добро 
или на економија по час, ден или месечно, се утврду-
ваат ставовите на ценовникот по единицата на мерка 
на производите и услугите (по метарска цента на 
пченица, по литар или хектолитар млеко, по килограм 
или тона риби, по парче потковица или оска, по хек-
тар орање и оболување и ел.). 

3. Нормирањето на селско-стопакските работи 
поради мерење на работниот учинок и определување 
ставовите на ценовникот се врши врз базата на нор-
малното работно време. 

4. Ставовите на ценовникот за пресметување по 
единицата на мерка на производите или услугите, 
односно по учинок или по време, кога е поставен 
срок за извршување на задачата, определен приносот 
или ефектот на работењето, не можат да се наголему-
ваат со никакви додатоци. 

5. Тарифните ставови за утврдување заработката 
определена со правилникот не можат да бидат по-
ниски од следните минимални износи1: 
б) за работниците: 

на работи за кои е по-
требна спрема на високо-
г а лифику ван работник — 26 дин. по работеа £33 
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23 дин. по работен час 

20 дин. по работен час 

18 дин. по работен час 

230 дин. на ден или 
6.000 дин. месечно 

192 дин. на ден или 
5.000 дин. месечно 

165 дин. на ден или 
4.200 дин. месечно 
146 дин. на ден или 
3.800 дин. месечно. 

6. За часовите на прекувремена работа на држав-
ните селско-стопански добра и економии тарифните 
•ставови се наголемуваат за 50% за вршење неземјо-
делски работи што ги вршат работниците. 

7. По истекот на работната година во конечната 
расподелба на фондот на платите учествуваат само 
(работниците и службениците што се во постојан ра-
ботен однос, како и оние работници и службеници 
што се обврзале со договор дека ќе бидат во рабо-
тен однос под истите услови најмалку пет месеци во 
тек на две години. 

Другите работници и службеници не учествуваат 
во конечната расподелба на фондот на платите, туку 
за извршената работа ја примаат платата утврдена со 
договор. Начинот и условите за утврдување на дого-
ворот ќе се предвидат со тарифниот правилник. 

Делот од фондот на платите кој не се распреде-
лува на сите работници и службеници се внесува де-
лум во резервниот фонд на селско-стопанското добро 
односно економија, а делум влегува во фондот на пла-
тите врз основа на решение од Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ во согласност со Претседателот на 
Советот за селско стопанство и шумарство на Вла-
дата на ФНРЈ. 

8. Селско-стопанското добро односно економија 
може во тарифниот правилник да предвиди можност 
да се утврди со договорот со одделни работни еди-
ници висината на платниот фонд за секоја работна 
единица како и утрошокот на материјалот за про-
изводство и определената задача од производен од-
носно услужен карактер. 

Со тарифниот правилник наедно се утврдува про-
центот со кој учествуваат работните единици во 
остварената поголема вредност на производството 
поради заштеда на материјалот, надминување на пла-
нираните износи и подобар квалитет на производите. 

Ако има селско-стопанското добро споредна одно-
сно помошна дејност од не стопански карактер, со 
тарифниот правилник ќе се определат тарифните ста-
вови и за тие дејности. 

9. На постојаните работници и службеници на 
.државните сел еко-стопан ски добра и економии може 
да им се даде без надокнада земја до 20 ари на инди-
видуална обработка, доколку ова давање не би го 
омеќавало рационалното користење на земјиштето, 
а по претходна согласност од стопанско-управниот 
орган. 

Исто така постојаните работници и службеници 
имаат право да држат ситен добиток. 

Поблиски одредби за ова се даваат во тарифниот 
правилник на државното селско-стопанско добро од-
носно економија. 

10. Под погон се подразбираат и работните еди-
ници што се нормирани со спроведената организација 

на работата на државното селско-стопанско добро 
односно економија, а кои можат да бидат: поледел-
ски, овоштарски, лозарски, сточарски, рибарски, пре-
работувачки, работелнички (коларски, ковачки, боч-
варски ити.), запрежни, тракторски, транспортни иги. 

И. Во тарифниот правилник ќе се предвиди на-
чинот за плаќање на работниците што не учествуваат 
во конечната расподелба на платниот фонд (ст. 2 
точ. 7 од ова напатствие), потоа плаќање во случај на 
запирање и прекид на работата што се случуваат по-
ради временските прилики. 

12. Одредбите од ова напатствие аналогно ќе се 
применуваат и на економиите на државните надле-
штва и установи што се финансираат од буџетот. 

13. Објасненија по ова напатствие ќе дава Прет-
седателот на Советот за селско стопанство и шумар-
ство на Владата на ФНРЈ. 

14. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а исплатата по него 
ќе се врши сд 1 април 1952 година. 

Бр. 5149 
5 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
. и социјална политика, 
др Павле Грегори^ е. р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско-стопанство 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић е. р. 

205. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52), Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ по предлог од Претседателот на Советот 
за селско стопанство и шумарство на Владата на 
ФНРЈ, пропишува 

ВРЕМЕНО НАПАТСТВИЕ 
ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ДРЖАВНИТЕ 

СЕЛСкО-СТОПАНСКИ ДОБРА И ЕКОНОМИИ 
1) Напатствие™ за примена на Уредбата за осно-

вите на работењето на стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/52) го применуваат 

државните селско-стопански добра и другите селско-
стопански претпријатија во целост, доколку со ова 
напатствие не е пропишано инаку. 

Како се установува капацитетот на селско-стопакските 
претпријатија 

2) Обемот на селско-стопанското производство е 
зависен како од натуралните капацитети (површина 
на земјиште под определена култура, број добиток, 
број стебла, прачки и ел.), така и од преносот по 
единицата на натуралниот капацитет. 

Затоа во селското стопанство како капацитетот 
така и индексот на користењето на капацитетот како 
основна планска пропорција не може да се искаже во 
•натурални капацитети, туку се искажува во обемот 
на селско-стспанското производство, и тоа во вред-
носта, при што доаѓаат до израз двата горе споменати 
елементи. 

Основот за утврдување обемот на селско-стопан-
ското производство одговара на годишниот просек на 
призводството на определено селско-стопанско прет-
пријатие, установено врз брзата на петгодишниот 
просек. 

Така, на пример, државното селско-стопанско 
добро „А" произвело во текот на: 
1947 год. производи во вредност од 50 милиони динари 
1948 год. производи во вредност од 60 милиони динари 

на работи за кои е по-
требна спрема на квалифи-
куван работник — 

на работи за кои е по-
требна спрема на полуква-
лификуван работник — — 

на работи на неквали-
фикуван работник — — — 
б) за службениците: 

на работи за кои е по-
требна виша стручна 
спрема — — — 

на работи за кои е по-
требна средна стручна 
спрема — — 

на работи за кои е по-
требна нижа стручна 
•спрема — — — 

на помошни работи — 
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1949 год. -производи во вредност од 58 милиони динари 
1950 год. производи во вредност од 42 милиони динари 
1951 год. производи во вредност од 65 милиони динари 

Вкупната вредност на производството во текот на 
- минатите пет години изнесува 275 милиони динари, 

па спрема тоа петгодишниот просек е ромен на про-
изводство од 55 милиони динари. За 1952 година за 
државното селско-стопанско добро „А" ќе се земе 
како основ за утврдување обемот на производството 
износ од 55 милиони динари. 

3) Доколку за одделни добра и економии, како и 
за други селско-стопански претпријатија, не можат 
ниту непосредно ниту посредно т. е. преку евиден-
цијата за наградниот обем на производството за 
одделни производи да се установат податоци за про-
сечниот обем на производството во минатите години, 
основот за утврдување обемот на производство во 
•вредност ќе се установи на следен начин: најпрво ќе 
се установи натуралниот капацитет на тоа претпри-
јатие, и тоа според сегашната состојба (површина на 
земјиште под определена култура, број добиток ити.), 
а потоа ќе се утврди повеќе годишниот просечен при-
нос по единицата на натуралниот капацитет во реонот 
i&o кој се наоѓа претпријатието. Добивените количини 
на одделни производи ќе се помножат со определе-
ните цени и така најдената вредност ќе претставува! 
основ за утврдување обемот на производството на 
определеното селско-стопанско претпријатие* 

Така, на пример, доброто „Б" располага сега 
со 100.000 ха ораница под пченица и 1.000 стебла 
сливи. Повеќегодишниот просечен принос во тој 

^реон изнесува 13 мтц пченица по еден хектар 
| односно 30 кг сливи по едно стебло. Множејќи 

у1.300 мтц пченица со просечната цена за тој про-
и з в о д , а 30.000 кг сливи со цената на сливите ќе 
'се добие вредноста која служи како основ за 

^ утврдување обемот на производство за доброто 
„В". 
4) При утврдувањето основот за да се установи 

обемот на производство врз базата на петгодишниот 
просек (точ. 2 од ова напатствие) како и при утврду-
вањето основот за да се установи обемот на про-
изводството врз базата на натуралните капацитети и 
повеќегодишниот принос (точ. 3 од ова напатствие) 
зќе се применуваат просечните цени што важат за 
Територијата на соодветната народна република, а кои 
»се дадени во прилогот на ова напатствие. • 

Обемот на производството се однесува на вкуп-
ното производство на сите издвоени организациони 
Единици на претпријатието. 

5) Основот за утврдување обемот на производ-
ството на одделни селско-стопански претпријатија го 
утврдува комисијата составена во смисла на чл. 22 
ст. 2 од Уредбата за основите на работењето на сто-
панските претпријатија. 

Основот за утврдување обемот на производството 
во смисла на претходни!е точки се однесува до про-
изводството во рамките на селско-стопанската дејност; 
за утврдување капацитетот на другите дејности што 
Ги вршат селско-стопанските претпријатија (индустри-
ски, градежни, сообраќајни дејности и ел.) ќе се при-
менуваат соодветните одредби што важат за тие 
дејности. 

Како се утврдува обемот на производството 
6) Државните сслско-стопански добра и другите 

<;елско-стопански претпријатија го утврдуваат обемот 
фа производството за селско-стопанската дејност на 
•Следен начин: со општествените планови на народните 
(републики е пропишан индексот на обемот на про-
изводството за селско-стопанство во целост што важи 

територијата на соодветната народна република. 
Покрај тоа, во општествените планови на народните 
републики може да се врши диференцијација на ин-
дексот на обемот на производството за државните 
селско-стопански добра според степенот на нивната 
изграденост, а за другите селско-стопански претпри-
јатија (економии и слични претпријатија под стопанска 
управа на народните одбори) по селско-стопанските 

реони. Селско-стопанските претпријатија ќе го приме-
нуваат оној индекс на обемот на производството што 
одговара на нивната изграденост (за државните селско-
стопански добра), односно во реонот во кој се наоѓаат 
(за другите селско-стопански претпријатија). 

Доколку со општествените планови на народните 
републики не е определена диференцијација на индексот 
на обемот на производството, сите претпријатија го 
применуваат индексот на обемот на производството 
даден за селско-стопанство во целост на територијата 
на соодветната народна република. 

Така установен индекс на обемот на производ-
ството се применува на основот за утврдување обе-
мот на производството на доброто односно економијата 
како е тоа споменато во точ. 2 и 3 од ова напатствиг. 

Така, на пример, петгодишниот просек па 
обемот на производството на доброто „А" иска-
жан во просечните цени за територијата на на-
народната република изнесува 55 милиони динари. 
Доколку со општествениот план на народната ре-
публика е пропишано да треба добрата од 
прв степен изграденост (во која категорија вле-
гува доброто „А") да остварат обем , на про-
изводство од 110% во однос на петгодишниот 
просек, тогаш обемот на производството што ќе 
биде должно да го оствари доброто „А" — изне-
сува 60,5 милиони динари. 

Во смисла на точ. 3 од ова напатствие е уста^ 
новено дека основот за утврдување обемот на 
производството на економијата „Б" е 25 милиони 
динари. Доколку општествениот план на народ-
ната република предвидел за претпријатијата во 
трет селско-стопански реон (во кој опаѓа и прет* 
пријатието „Б") индекс на обемот на производ-
ството од 105%, тогаш обемот на производството 
што треба да го постигне економијата „Б" ќе 
изнесе 26,25 милиони динари. 
7) Обемот на производството добише« со при-

мена на индексот на обемот на производството претста-
вува основна пропорција на општествениот план штч* 
треба селско-стопанското претпријатие да ја обезбеди 
во своето работење. 

Таа пропорција ќе биде заразена ако произведе: 
претпријатието селско-стопански производи во коли-
чината чиот вкупен износ, пресметан по цените да-
дени во прилогот на ова напатствие, е рамен или 
виши од изност од претходниот став. 

Така, на пример, доброто „А" треба да постигне 
обем на производство 60,5 милиони динари по про-
сечните цени. Тоа во текот на годината произвело и 
реализирало: 
1.000 т производи а по 18 динари 18 мил. динари 

500 т производи б по 10 динари 5 мил. динари 
1.000 т производи в по 25 динари 25 мил. динари 

200 т производи г по 20 динари 4 мил. динари 
100 т производи д по 5 динари 0,5 мил. динари 

Вкупно: 52,5 мил. динари 
Оваа иста количина по просечните цени дадени во 

прилогот од напатствие^ дава следни износи: 
1.000 т производи а по 20 динари 20 мил. динари 

500 т производи б по 12 динари 6 мил. динари 
1.000 т производи в по 30 динари 30 мил. динари 

200 т производи г по 25 динари 5 мил. динари 
100 т производи д по 6 динари 0,6 мил. динари 

Вкупно: 61,6 мил. динари 
што значи дека претпријатието „А" не само да ја 
извршило обврската спрема општествениот план туку 
и ја надминало. 

Планирање на доходот во претпријатијата 
8) Откога го установило селско-стопанското прет-

пријатие обемот на производството на кој е задол-
жено по општествениот план, тоа ќе пристапи кон 
пресметувањето на доходот на претпријатието за 
селско-стопанската дејност. Претпријатие© ќе го уста-
нови доходот на начинот предвиден со Напатствие^ 
за примена на Уредбата за основите ца работењето 
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на стопанските претпријатија. При пресметувањето на 
доходот претпријатието ќе ги земе во пресметката 
цените по кои што предвидува дека ќе го реализира 
•своето производство. 

9) За основ на планираниот доход претпријатието 
со применување на стопата на акумулацијата и фон-
довите што е пропишана со општествениот план го 
поеем-.-тува својот платен Фонд, како и вкупниот износ 
на акумулацијата и фондовите и тоа на следен начин: 
пресметување на платниот фонд се врши по образецот: 

Д (1) п = 
1 + X 

при што П претставува платен фонд, Д доход на 
претпријатието, а х стопа на акумулацијата и фондо-
вите како процент, т. е. поделена со 100. Износот на 
акумулацијата и фондовите на претпријатието се пре-
сметува по следниот обрезец: 

(2) А — Д — П 
15) Откога установило претпријатието на кој пла-

тен фонд спрема планираниот доход има право, тоа 
врз основа на така утврден платен фонд состава тари-
фен правилник и со соодветните тарифни ставови ги 
калкулира цените на своите производи. 

11) Претпријатието има право <на платен фонд кој 
произлегува од остварениот доход евидентиран преку 
надлежната банка а според прописите од Напатствие™ 
за примена на Уредбата за основите на работењето 
на стопанските претпријатија. 

При утврдувањето на остварениот платен фонд 
претпријатието може да искористи само 80% од така 
остварениот платен фонд за исплата на аконтации на 
заработите на работниците и службениците. Преоста-
натиот износ на платниот фонд, т. е. преостанатите 
20% претпријатието ќе им ги исплаи на работниците и 
службениците дури по годишната пресметка со бан-
ката, и тоа доколку остварило претпријатието доход 
кој е рамен или е виши од планираниот. Доколку 
претпријатието остварило доход кој е помал од пла-
нираниот, преостанатите 20% од остварениот плате« 
фонд ќе се искористат најпрво за дополнување на 
остварениот износ на акумулацијата и фондовите до 
{планираниот износ на акумулацијата и фондовите, 
а евентуалниот остаток ќе се искористи како платен 
фонд. 

Така, на пример, планираниот доход на прет-
пријатието изнесува 15 милиони динари. Со при-
менување стопата на акумулацијата и фондовите 
која изнесува 55% претпријатието ќе установи 
дека платниот фонд му износел околу 9,687 ми-
лиони динари и тоа по формулата (1). На крај 
на годината претпријатието остварило доход од 
18 милиони динари. Тоа веќе во текот на годината 
исплатило на име аконтација на заработката на ра-
ботниците и службениците околу 9,28 милиони ди-
нари, бидејки да изнел остварениот платен фонд 
11,6 милиони динари а 80% од таа сума изнесува 
9,28 милиони динари .Преостанатиот 1,32 милион ди-
нари претпријатието ќе им го исплати како зара-
б о т и на работниците и службениците по конеч-
ната пресметка. Но, доколку остварениот доход 
•на претпријатието не изнесува колку и планира-
ниот, т. е. 15 милиони динари, туку изнесува 12 
милиони динари, тоа на име аконтација на работ-
ниците и службениците им исплатило вкупно 6,192 
милиони динари колку изнесува 80% од остваре-
ниот платен фонд според формулата (1), т. е од 
износот од 7,740 милиони динари. Преостанатите 
1,548 милиони динари претпријатието ќе ги иско-
ристи на следен начин: по планираниот доход од 
15 милиони динари со применување формулата (1) 
претпријатието има планиран платен фонд 9,687 
милиони динари, а планиран износ на акумулаци-
јата и фондовите од 5,323 милиони динали (со 
заокружувања). Тоа остварило доход од 12 ми-
лиони динари. Во што платниот фонд изнесува 
7,740 милиони динари, а акумулацијата 4,260 ми-
лиони динари (со заокружувања). Разликата по-
меѓу планираната и остварената акумулација изне-

сува 1,063 милиони динари. Спрема тоа, од задр-
жаните 20% на остварениот платен фнод, т. е. 
од сума 1,548 милиони динари претпријатието ќе 
биде должно најпрво да ја уплати разликата по* 
меѓу планираната и остварената акумулација во 
износ од 1,063 милиони динари додека преостанат 
тите 0,485 милиони динари ќе може да им ги 
исплати како заработка на работниците и слу-
жбениците. 
12. При упоредување^ На остварениот и плани-

раниот доход банката треба на почетокот на година-
та да провери дали е утврден планираниот доход врв 
базата на планот на производството на претпријатието 
што го обезбедува обемот на производството установен 
во смисла на точ. 7 на ова напатствие. 

13. Доколку во рамките на селско-стопанскот<* 
претпријатие се вршат и други дејности, за таквите 
претпријатија ќе се установи единствена стопа т*а аку* 
мулацијата и фондовите во смисла на одредби ге од 
Напатствие^ за примена на Уредбата за основите на 
работењето на стопанските претпријатија. 

14. Со цел за правилно утврдување доходот на 
претпријатието и за разграничување на основните ifl 
обртните средства, претпријатието треба спрема со-
сојбата на денот 1 јануари 1952 година, како и вр* 
основа на цените во прилогот од ова напатствие да 
ја установи -вредноста на сточниот фонд. Намалува-
њето на сточниот фонд на крајот на годината претпри-
јатијата се должни да го уплатат во амортизациониов 
фонд на претпријатијата, додека наголемување™ на 
сточниот фонд претставува наголемување 1га доходот 
на претпријатието, и тоа на терет на инвестиционите 
кредити. 

Тоа значи ако имало претпријатието пџ 
1 јануари 1952 година сточен фонд во вредност 

од 30 милиони динари, а на 31 декември 1952 го* 
дина имало сточен фонд во вредност од 3Ѕ 
милиони динари, за тие 5 милиони динари прет« 
ирија гието и' дава налог на банката да го наго-
леми неговиот доход на терет на инвестиционите! 
средства. Доколку би изнел сточниот фонд на 
крајот на 1952 година помалку од 30 милиони ди* 
»ари, претпријатието треба да ја уплати разли* 
ката во амортизациониот фонд на претпријатието 
од својата текуќа сметка како материјален издаток 
15. Одредбите од ова напатствие не се однесуваат! 

до установите во областа на селското стопанство шт<* 
немаат карактер на претпријатија, и тоа: ергела 
пастувоки станици, пропусни станици, сточарски се* 
лекциони станици, пчеларски станици, научни институти 
за одделни селско-стопански гранки, институти за 
заштита на растенија, за механизација, зл педологија 
и агроекологија, биолошки институти и институти за 
селекција на добиток, сточарски заводи, рибарска 
биолошки станици, заводи за селско-стопанска кон-
трола, ветсерум заводи, расадници, бактериолошки 
станици, ветеринарски станици и амбуланти, сточарски 
болници, огледни добра енолошки станици, фитоса-
нитарни станици, огледни станици, земјоделски школи, 
заводи за селско-стопански истражувања, ветсерум 
истражувачки институти. 

Претседателот на Советот за селско-стопанство 9 
шумарство на Владата на ФНРЈ може во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, и други уста-
нови од областа на селското стопанство да ги изе^е во 
поглед на примената на прописите од ова напатствие. 

16) Објасненија во врска со применувањето на 
ова напатствие ќе дава Претседателот на Советот за 
селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ. 

Бр. 1965 
б 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 селско 

стопанство и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
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ПРОСЕЧНИ ПЛАНСКИ ЦЕНИ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ПО НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
(пондер на откупни и пазарни дени) 

Жита 
пченица и 'рж 
јачмен 
овес (зоб) 
пченка 
ориз 
други жита 

Индустриски растенија 
коноп-стаблика 
лен-стаблика 
намук — е. влакно 
.сончоглед 

'јуљена репица 
•соја 
(рицинус 

^мак — семе 
*(мак — афион 
сусам 

'ер а шид 
шеќерна репа 
./тутун 
хмел 
»сирак — слама 
сирак — семе 
цид. пиперка (сурова) 
коноп — семе 

/ л е н — семе 

Градинарски растенија 
компир 
Прав 
&РК зарзават 
јод тоа: 
(патлиџани 
шип ерки 
бромид 
»ук 
белка 
({дањи и лубеници 
ifcpyro 

Вкупно 
ФНРЈ Србија Хрватска 1 Словенија БиХ 

Маке-
донија 

Црна 
Гора 

20,3 20,2 20,3 20,4 20,4 20,9 20,4 
18 17,9 18 18,1 18,1 18 18 
19,3 19 19,5 19,3 19,8 19,1 19,4 
13,4 13,3 13,5 13,7 13,6 14,2 14,2 
76,5 76,5 76,5 — — 76,5 — 

18 17,7 17,7 20,5 17,8 17,6 18 

9,0 , 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

120,0 120,0 120,0 — 120,0 120,0 120,0 
26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 — 

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 
41,0 41,0 41,0 — 41,0 — — 

43,3 / 43,3 43,3 « — — — ЅР-Ч 
52,0 . - ѕ 52,0 — . — — 52,0 , — 

б.060 ' — — — — 6.060 — 
60,0 > п 1 — — . —— 60,0 — 

120,0 _ __ — — 120,0 
3,5 * 3,5 3,5 — ! 3,5 .— 

260~(180) 291 - t . / i 206 260 ' 260 370 260~(180) 
360 '"" 340 — 360 — — ! — 

30 | 'i 30 90 30 30 30 к-
15 i* 15 15 15 15 * , 15 — 

r! 15 15 15 — — 15 
<.! 90 (30 ) l ) 90 (30) 90 (30) 90 (30) 90 (30) 90 (30) 90 (30) 

? 60 (32,6) 60 (32,6) 60 (32,6) 60 (32,6) 60 (32,6) 60 (32,6) 60 (32,6) 

заграда се однесува на семе за преработка. 

1 
f Л , 0 10,8 11,0 10,5 12,4 11,6 12,5 

93,5 33,0 32,0 35,0 37,0 36,9 40,0 
11,8 11,8 13,7 9,7 13,4 . 8,8 15,8 

8,6 9,0 10,0 9,8 7,0 13,5 
% — 11,0 10,0 — 14,0 8,1 — 

•м 22,0 30,0 28,0 22,6 17,4 22,0 
1 — 50,0 60,0 — — 50,0 — 

6,0 7,0 6,3 6,0 5,1 10,0 
' 1 в. 6,5 6,5 — — 6,0 — 

13,7 13,0 10,6 13,4 15,0 13,5 

Крмни растенија1) <*ѕ - 1 

£ено ливадско 8,4 ' 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
'.сено од ораници 4.8 4,8 4,8 4,В 4,8 4,8 4,8 
(паша (како сено)' 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
»слама и пченковина ; 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Сточни крмни растенија ' 
.семе од к р ш и растенија 

1.3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Сточни крмни растенија ' 
.семе од к р ш и растенија 45,1 44,9 46,2 91,2 — 31,5 30,0 

Овоштие 
јаболка 
•сливи 

18,2 16,0 16,0 16,0 16,9 17,6 17,2 јаболка 
•сливи 9,9 8,5 12,0 14,0 9,9 10,0 8,9 
[друго овоштие 80,f 30,0 30,0 35,0 47,2 46,2 34,1 
од тоа: 
круши 
најсин 
©расни 
курентни 
битни 
ореви 
друго 
грозје 
овошни садници 

21,6 20,0 20,0 17,0 16,0 20,0 круши 
најсин 
©расни 
курентни 
битни 
ореви 
друго 
грозје 
овошни садници 

— 25,6 30,0 34,0 — 17,0 30,0 круши 
најсин 
©расни 
курентни 
битни 
ореви 
друго 
грозје 
овошни садници 

— . 30,6 25,0 29,0 — 22,0 30,0 
круши 
најсин 
©расни 
курентни 
битни 
ореви 
друго 
грозје 
овошни садници 

24,0 
25,0 

23,0 
25,0 

30,0 36,0 28,0 
28,0 

35,0 
38,0 

круши 
најсин 
©расни 
курентни 
битни 
ореви 
друго 
грозје 
овошни садници 

bm*m 66,0 
38,3 

75,0 
40,0 

75,0 
40,0 

62,5 
33,3 

62,0 
26,0 

60,0 
42,2 

круши 
најсин 
©расни 
курентни 
битни 
ореви 
друго 
грозје 
овошни садници 

30,4 17/30 17/30 19/32 19/32 19/32 19/32 

круши 
најсин 
©расни 
курентни 
битни 
ореви 
друго 
грозје 
овошни садници 41,1 40 45 40 40 40 40 
лозов материјал 5 5 (15) 5 5 5 5 5 

*) Цени за пресметка на репродукцијата. 
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Вкупно 
Ф Н Р Ј Србија Хрватска Словенија В. и X. 

Маке-
донија 

Прираст на сточниот фонд 
(Приплоден добиток) 
коњи (грла) 
говеда (кг) 
свињи 
овци 
живина 

Добиток за колење 
коњи 
говеда 
свињи 
овци 
живина 

Сточни производи 
ш е к о 
ја јца (зрна) 
волна 
мед 
перје 
стајско ѓубре 

Р и б и 
риба морска 
риба слатководна 

Преработки 
суви сливи 
друго суво овоштие 
пекмез 
вино 
ракија 

, маслиново уље 
сирење 
путер 

* риба солена 

27.430 
67.5 

110,3 
59.6 

132,5 

32.8 
61.9 

104,3 
55,0 

133,2 

19,7 
9,5 

366 
229,4 

0,45 

28.000 
68,0 

110,0 
54,0 

131,5 

35,0 
62,0 

103,0 
52,2 

131,5 

21,0 
9,0 

366 
240 
800 

0,45 

.ООО 28.000 25.000 25.000 
68,8 72,0 65,0 60,0 

110,0 112,0 115,0 113,0 
60,0 55,0 70,0 66,0 

130,0 140,0 150,0 140,0 

35,0 25,0 25,0 
62,0 65,0 60,0 7 5 , 0 

104,0 108,0 113,0 110,0 
55,0 50,0 65,0 61,0 

130,0 140,0 150,0 140,0 

19,0 17,6 25,0 24,8 
9,0 10,5 10,4 9,8 

366 366 866 366 
220 20О 213 200 

Црна 
Гор* 

0,45 0,45 0,45 0,45 

23.000 
60,0 

115,0 
58,0 

130,0 

55,0 
110,0 
55,0 

130,0 * 

чи 
36$ ) 
240 

Ѕ 
0 , 4 | 

38.4 — 38,5 38,0 — . 42,6 
78,1 90.0 80,0 82,0 100,0 53,0 41,0 

37,9 39,0 40,0 • 35,8 40,0 41,0 
70,6 ! 75,0 5 0 0 , 58,6 Ј «3,6 
51,3 45,0 60 (90) ,— 60,0 — 1 50,0 
45,51) 45,0 ! - 46,0 52,0 4 56,0 52,0 1 60,0 

102,5 922) 130 (170) 195 , 76 s) 112 ' 121 
160 — 160 — — 4 160 
121,8 110,0 100,0 230,0 169,0 140,0 160,0 
346,9 330,0 350,0 350,0 380,0. 320,0 350,0 

54,3 — 50,0 — 
320,0 

75,0 

*) вклучена трошарина 
2) се однесува на мека ракија. 

206. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите иа 

работењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52), а п о . предлог од Претседа-
дателот на Советот за индустрија и градежништво на 
Владата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ГРАДЕЖНИТЕ 

И ПРОЕКТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Напатствието за применување на Уредбата за 

основите на работењето на стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52) го применуваат 
и државните градежни претпријатија на градежната 
дејност — градењето, доколку со ова напатствие не е 
пропишано инаку. 

2) Капацитетот на градежната дејност на прет-
пријатието се искажува во бројот на работник-дни 
што може да го оствари претпријатието во текот на 
годината и во вредност на работите што може прет-
пријатието да ги оствари во истиот период. 
Пример: Капацитетот на претпријатието „А" ќе биде 

искажан во 100.000 работник-дни и во вред-
ност од 250,000.000 динари. 

3) При утврдувањето капацитетот на градежната 
дејност на претпријатието се земаат во обзир след-
ните елементи: 

а) податоци за вредноста на извршените работи 
во бројот на остварените работник-дни во претход-
ните години; 

б) број и вид на квалификуваниот кадар со кој 
може да располага i.. пт*јатието; 

в) можност за з а п о с л е њ е на полуквалифику-
вани и неквалификувани работници; 

г) градежна механизација на претпријатието? X 
д) обем на работите о д државниот плана на ин-

вестициите што треба да го изврши претпријатието' 
(основна инвестициона изградба на Опште ств енио* 
план) ; 

ѓ) обем на другите работи што може да ги извј>-
ши претпријатието; 

е) видови на објекти односно работи што ги 
изводи претпријатието; 

- ж ) општо организационо искуство на лретпри«, 
јатието. 

4) Врз основа на утврдениот^ полн капацитет на 
претпријатието во смисла на точ. 3 од ова напатствие 
се утврдува минимумот на користењето на капаците-
тот, водејќи сметка за обемот на работите на држав-
ниот план на инвестиционата изградба што треба да 
го изврши претпријатието и за обемот на другите ра-
боти што треба да ги изврши претпријатието врз 
основа ка договорот што го склучило. 

5) Минималното користење на капацитетот го 
утврдува комисијата составена во смисла на чл. 22 
од Уредбата за основите на работењето на стопан-
ските претпријатија. 

За сите дополнително склучени договори комиси-
јата ќе врши корекција на минималното користење на 
капацитетот по претходна согласност од советот за 
градежни и комунални работи на народната република. 
Пример: Претпријатието „А" утвртило дека капаците-

тот му изнесува 100.000 работник-дни и 
250,000.000 динари. Поетпои!атието треба да 
изврши работи за 190,000.000 динари на об-
јекти од државниот план. За овие работи 
претпријатието пресметало врз основа на тех-
ничката документација дека му треба 75.000 

А 
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работник-дни. Комисијата има мнение дека во 
текуќата година, во реонот на претпријатието 
не треба нарочно да се развиваат градежни 
работи, оти е потребно да се упати работната 
сила на објектите од државниот план. Врз 
основа на тоа комисијата ќе го определи мини-
малното користење на капацитетот во износ 
од 190,000.000 динари и 75.000 работник-дни. 

6) Врз основа на договорот, предсметката и иску-
ството за саботите за кои е задолжено препријатието 
спрема утврденото минимално користење на капаци-
тетот, претпријатието го установува својот платен 
фонд. 

За работите за кои располага претпријатието со 
лредсметки, тоа го утврдува платниот фонд врз основа 
на предсметката и калкулациите на цените. За рабо-
тите за кои не располага со предсметш претпријатието 
го утврдува платниот фонд врз основа на искуство, 
со тоа што по добивањето на предсметките со калку-
лациите на цените да изврши корекција на предвиде-
ниот платен фонд. 

Со применувањето »на стопата на акумулацијата и 
фондовите се установува и вкупниот износ на акуму-
лацијата и фондовите што треба да оствари прет-
пријатието. 

7) Банката врши исплата на име платен фонд ме-
сечно, по правило, врз основа на остварениот доход 
ма претпријатието со наплата на ситуациите, односно 
во рамките на расположивите средства кај банката. 

Исплатата на остварениот платен фонд на крајот 
на годината банката ја врши врз основа ра утврде-
ниот остварен доход на претпријатието. 

8) На установите (институти, заводи и др.) од 
областа на градежништвото што се финансираат од 
буџетот не се применуваат прописите од ова напат-
ствие, но тие установи за градежните работи што ги 
вршат за сметка или по налог од други претпријатија, 
•установи или организации ќе ги применуваат пропи-
сите за калкулацијата на трошковните што важат за 
градежништвото. 

9) Прописите од точ. 6 и 7 на ова напатствие ќе 
се применуваат и на дејноста на градежното проекти-
рање. 

10) Ова напатствие ќе се применува од 1 април 
1952 година. 

Бр. 234 
5 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 индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

207. 
Врз основа на чл. 34 од Уредбата за расподелба 

на фондот на платите и за заработите на работниците 
и службениците на стопанските претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/52) и чл. 86 од Основната 
уредба за звањата и платите на службениците на 
државните органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, во согласност 
со Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за на-
родно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПЛАТА НА ДЕЛОТ НА ПЛАТИТЕ И ЗАРАБОТ-
Е Т Е НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО 
БОНОВИ ЗА КУПУВАЊЕ ИНДУСТРИСКИ СТОКИ СО 

ПОПУСТ ОД 80% 
1. На работниците и службениците запослени во 

државните стопански претпријатија, кај државните 

органи и установи, задружните и општествените орга-
низации и кај нивните претпријатија и установи,, де-
лот од заработката односно платата се исплатува во 
процент од 27% од заработката односно платата во 
бонови за купување индустриски стоки со попуст 
од 80%. 

Боновите за купување индустриски стоки со по-
пуст од 80% се пресметуваат во парична вредност од 
4 динари по единица. 

2. При исплатата на аконтации на заработите ќе 
им се исплатува на работниците дел во бонови по про-
центот од точ. 1 на ова решение. Доколку вкупната 
заработка пресметана за претходниот месец ќе биде 
поголема од предвидената заработка од која е вршена 
исплатата на аконтацијата, процентот од точ. 1 на ова 
решение ќе се применува на вака утврдената зара-
ботка. 

3. Државните стопански претпријатија, државните 
органи и установи, задружните и општествените орга-
низации и нивните претпријатија и установи, ќе тре-
буваат потребен износ индустриски бонови кај надле-
жната работна единица на Народната банка на ФНРЈ 
со плаќање на противвредноста во пари. 

4. Напатствија и објасненија за начинот на испла-
та на делот од заработката односно платата во бо-
нови ќе донесува, по потреба, Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ. 

5. Ова решение влегува во сила на 1 мај 1952 
година, на кој ден престануваат да важат досегашните 
прописи за исплата на индустриски бонови. 

5 април 1952 година' 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 
Согласни: 

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

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

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегорић е. р. 
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