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8. 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
Владата на ФНРЈ за донесување уредби заради 
согласување односите во стопанството со новиот 
стопански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог 
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНВЕСТИ-

ЦИИТЕ ВО 1953 ГОДИНА 
1) Општи одредби 

Член 1 
За да се финансираат инвестициите во 1953 го-

дина се формираат во народните републики, око-
лиите и градовите фондови за кредитирање на 
инвестициите. 

Висината на средствата што влегуваат во фон-
дот за кредитирање на инвестициите на народната 
република се утврдува со општествениот план на 
народната република. 

Висината на средствата што влегуваат во фон-
довите за кредитирање на инвестициите на околи-
јата и градот се утврдува со општествениот план 
на околијата односно градот. 

Фондот за кредитирање на инвестициите на 
околијата и градот се формира од средствата што 
ќе престанат по извршувањето на нивните обврски 
од општествениот план на ФНРЈ односно на на-
родната република, 

Член 2 
Од фондот за кредитирање на инвестициите 

на народната република се даваат кредити за о-
сновната инвестициона изградба утврдена со оп-
штествениот план на народната република, како 
и кредити за инвестициите што не претставуваат 
основна инвестициона изградба (чл. 15). 

Од фондовите за кредитирање инвестици-
ите на околијата и градот УТ кредити 
на стопанските, з адружни^ тите орга-
низации што имаат се"" ^ на око-
лијата односно гра/ што не 
претставуваат оог' тдба по 
општествениов :а. 

Со општест , едната републи-
ка се утврдува ,жетвата на фондот за 
кредитирање на .униите на народната репу-
блика што е наменет за основните инвестиции, 
како и делот на средствата на тој фонд што е на-
менет за други инвестиции. 

Член 4 
Финансирањето на инвестициите на стопан-

ските организации, освен задругите, се врши по-
крај кредитите од фондовите за кредитирање на 
инвестициите и од средствата на фондовите за са-
мостојно располагање на стопанските организации. 

Задругите и општествените организации вршат? 
финансирање на ивестициите и од своите средства 
наменети за инвестиции. 

Околиите, градовите, автономните единици, на-
родните републики и федерацијата вршат финан-
сирање на инвестициите од нестопански карактер 
од средствата наменети за тие инвестиции со нив-
ните буџети и од фондот за кредитирање на инве-
стициите на народната република. 

Член 5 
Ако приходите од фондовите за кредитирање 

на инвестициите не можач да ги покријат теку-
штите расходи потребни за извршување на намен-
ските исплати од тие фондови, Народната банка 
на ФНРЈ е должна за тоа да го извести стопан-
скиот совет на владата на народната република и 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ со цел да 
се обезбедат со тие фондови потребни средства од-
носно да се преземат мерки заради согласување на 
нивните расходи со приходите. 

Член 6 
Договорите зп инвестициони кредити што се 

даваат од фондовите за кредитирање на инвести-
циите ги склучува со инвеститорот Народната бан-
ка на ФНРЈ врз основа на одредбите од оваа 
уредба. 

Член 7 
Кредитите што се даваат од фондовите за кре-

дитирање на инвестициите не можат да се кори-
стат за други цели освен за оние за кои се креди-
тите дадени. 

2) Кредитирање на основните инвестиции 
Член 8 

Кредити за објектите на основната инвестици-
она изградба можат да се дадат до висината на 
износот што е предвиден со општествениот план 
на народната република за тој објект. 

Кредити за објекти на основната инвестициона 
изградба се склучуваат во висината што е потреб-
на за изградба на целиот објект како и во виси-
ната на траншата на кредитот за 1953 година. 

Член 9 
Инвеститорот е должен пред да бара кредит за 

објект на основната инвестициона изградба што е 
утврдена со општествениот план на народната ре-
публика, да му поднесе на стопанскиот совет на 
владата на народната република инвестиционен 
елаборат за тој објект. 

Член 10 
Инвестициониот елаборат за објектите на основ-

ната инвестициона изградба содржи: 
— програма на инвестиционата изградба; 
— генерален проект на инвестиционата из-

градба; 
— главни проекти на градежните објекти. 
Програмата на инвестиционата ,изградба со-

држи: 
— структура на предвиденото производство со 

анализа на можност на неговиот пласман; 
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— материјален биланс на предвиденото произ-
водство со анализа за обезбедување извори на су-
ровини; 

— општо разместување на објектите со техно-
лошки процес врз основа на општите нормативи 
Или аналогија со сличните проекти; 

— потребни основни средства по структурата 
и потребни обртни средства; 

— потребна енергија со анализа за обезбеду-
вање на енергијата; 

— потребни кадрови со анализа за обезбеду-
вање на кадровите; 

— избор на локации; 
— структура на цените на предвидените про-

изводи; 
— претсметка на амортизацијата на инвести-

циониот објект; 
— економски образложена сметка за рентаби-

литетот со упоредни показатели; 
— градежни скици со груб предмер и прет-

сметка. 
Програмата на инвестиционата изградба мора 

да биде технолошки и економски разработена, 
така да може да се оцени технолошката и граде-
жната концепција како и оправданоста на инве-
стициите. 

Генералниот проект на инвестиционата изград-
ба ги содржи сите елементи и податоци од про-
грамата на инвестиционата изградба подробно тех-
нички и економски разработени и специфицирани, 
спецификација и претсметка на опремата, како и 
идеен проект на градежните работи. 

Главниот проект на градежните објекти содр-
жи нацрти, подробен предмер и претсметка на ра-
ботите. 

Член 11 
Врз основа на поднесениот инвестиционен ела-

борат стопанскиот совет на владата на народната 
република донесува решение за одобрување на 
програмата на инвестиционата изградба, а надле-
жната ревизиона комисија врши ревизија на гене-
ралниот проект на инвестиционата изградба и 
главниот проект на градежните објекти 

Член 12 
Договор за кредит не може да се склучи до-

дека инвеститорот не ќе и9 поднесе на Народната 
банка на ФНРЈ решение од стопанскиот совет на 
владата на народната република со кое се одобру-
ва програмата на инвестиционата изградба и пот-
врда од ревизионата комисија за тоа дека е извр-
шена ревизија на генералниот проект и главниот 
проект. 

Член 13 
Ако за објектите на основната инвестициона 

изградба чија изградба започнала пред 1 јануари 
1953 година не и9 е поднесено на Народната банка 
на ФНРЈ решение за одобрување на инвестицио-
ниот елаборат, инвеститорот е должен да и9 го 
поднесе на Банката тоа решение во срок од осум 
дена од денот на објавувањето на оваа уредба. 

Ако инвеститорот од оправдани причини не е 
во можност решението за одобрување на инвести-
циониот елаборат да и9 го поднесе на Банката во 
срокот определен во претходниот став, стопанскиот 
совет на владата на народната република може по 
барање од инвеститорот тој срок да го продолжи, 

Ако инвеститорот не ќе и9 поднесе на Банката 
решение за одобрување на инвестициониот елабо-
рат ни во продолжениот срок, Банката ќе му го 
запре на инвеститорот натамошното финансирање. 

Член 14 
За висината на каматната стопа и за начинот 

на ,отплатата на кредитот за основните инвестиции 
ЅР се донесат посебни прописи, 

3) Кредитирање на другите инвестиции од фондот 
за кредитирање на инвестициите на народните 

републики 
Член 15 

Кредитите на стопанските организации, око-
лиите, градовите, автономните единици, народните 
републики и на федерацијата, како и на опште-
ствените организации за инвестициона изградба 
која не претставува основни инвестиции утврдени 
со општествениот план на народната република и 
кредитите на приватните лица за станбена изград-
ба — се даваат од фондот за кредитирање на ин-
вестициите на народните републики. 

Член 16 
Кредитите за инвестиции кои не претставуваат 

основна инвестициона изградба се одобруваат до 
висината на претсметковниот износ предвиден со 
инвестициониот елаборат за инвестициониот објект, 
и тоа по годишните транши. 

Член 17 
За склучување договор за кредит за инвести-

циите кои не претставуваат основна инвестициона 
изградба потребно е инвеститорот да и9 поднесе 
на Банката инвестиционен елаборат. 

Начинот на склучување на договори за креди-
тите од претходниот став го пропишува стопан-
скиот совет на владата на народната република. 

Ако се работи за инвестициона изградба од 
нестопански карактер, инвестициониот елаборат ги 
содржи само оние елементи што му одговараат на 
карактерот на таа инвестициона изградба. 

Член 18 
На кредитите за инвестиции кои не претста-

вуваат основна инвестициона изградба, Народната 
банка на ФНРЈ наплатува камата по Уредбата за 
каматните стопи. 

4) Кредитирање на другите инвестиции од фондот 
за кредитирање на инвестициите на околиите и 

градовите 
Член 19 

Висината на каматната стопа, сроковите за 
враќање, како и условите за склучување кредити 
за инвестиции од фондот за кредитирање на инве-
стициите на околиите и градовите, ги пропишува 
народниот одбор на околијата односно градот. 

5) Завршни одредби 
Член 20 

Сроковите за враќање поодделни видови и н в ^ 
стиционен кредит ги пропишува Стопанскиот со-
вет на Владата на ФНРЈ. 

Поблиски прописи за извршување на оваа 
уредба донесува Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

10 јануари 1953 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на Народната одбрана, 

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

По овластение 
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 
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9. 
Врз основа на чл. 137 ст. 1 од Законот за со-

цијалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии и чл. 1 од Законот за 
овластување Владата на ФНРЈ за донесување 
уредби заради согласување односите во стопан-
ството со новиот стопански систем, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПРЕВОДЕЊЕ НА 
ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНИТЕ 

Член 1 
Во членот 8 се додава нов став 1 кој гласи: 
„Како заработка во смисла на одредбите од 

оваа уредба се зема износот на тарифниот став 
(по тарифниот правилник) што служи како основ 
за пресметување на заработката." 

Член % 
Членот 28 се менува и гласи: 
„На осигуреник кој по исполнувањето условите 

за пензија продолжи да работи со полно редовно 
работно време му припаѓа пензија од денот до кој 
му е исплатена заработката односно платата. 

На уживател на лична пензија што ќе се за-
пеел и со полно редовно работно време му се за-
пира исплатата на пензија додека трае таквото 
запослување. 

На уживател на лична пензија што ќе се за-
носен со непотполно работно време му се запира 
исплатата на пензијата ако заработката (хонора-
рот) од тоа запослување преминува две третини 
на пензијата. Исплатата на пензијата се запира во 
секој случај ако заработката преминува 6.000 ди-
нари месечно. 

Одредбите на ст. 2 и 3 од овој член важат и 
за уживателот на фамилијарна пензија кој е един 
уживател на пензија. Кога фамилијарната пензија 
ја уживаат повеќе соуживатели, запослениот соу-
живател се исклучува од уживањето на пензијата 
додека трае запослувањето било со полно било со 
непотполно работно време. 

На лицата од ст. 1 од овој член им се смета 
во работен стаж за разврстување во пензиски ра-
зред, како и за определување процентот на пензи-
јата, и времето проведено на работа по непо л ну-
ва ње на условите за пензија. На уживателите на 
непотполна старосна пензија им се смета времето 
на запослување со полно редовно работно време 
(ст. 2) во работен стаж за наголемување процентот 
на пензијата. Во овие случаи, со натамошно запо-
слување пензијата може да се наголемува до из-
носот на пензискиот основ што припаѓа. 

Уживателите на пензија на кои за време на 
запослувањето им се запира исплатата на пензи-
јата, ги остваруваат другите права врз основа на 
социјалното осигурување како активни осигуре-
ници. Уживателите на пензија на кои за време на 
запослувањето не им се з-апира исплатата на пен-
зијата користат и други права од социјалното оси-
гурување како уживатели на пензијата. 

Стопанските организации, установите и рабо-
тодавците должни се во срок од 8 дена да му 
поднесат пропишана пријава на Заводот за соци-
јално осигурување на околијата (градот) за секој 
уживател на пензија што ќе го примат на работа. 
Ако поради ненавремено поднесена или неточна 
пријава дојде до неправилни исплати на пензија, 
подносителот на пријавата солидарно е одговорен 
со корисникот за надокнадата на штетата сторена 
на заводот за социјалното осигурување. 

Осигуреникот што ги исполнил условите за 
стар' ,на пензија, ако сака да го прекине работ-
ниот однос поради здобивањето со правото на пен-
зија, должен е да поднесе барање за определување 

на пензијата 6 месеци пред исполнувањето на усло-
вите за пензија. Стопанската организација, уста-
новата односно работодавецот, ако нема намера со 
осигуреникот да го продолжи работниот однос и 
по исполнувањето на условите за старосна пен-
зија, должна е најмалу 6 месеци пред исполнува-
њето на условите за пензија да го извести за тоа 
осигуреникот. Во тој случај оваа обавест ќе ед 
смета како отказ со срок од 6 месеци. 

Ако во срокот од претходниот став осигурени-
кот не поднесе барање за определување на пензи-
јата, а ниту стопанската организација, установата 
односно работодавецот не го извести осигуреникот 
дека нема намера да го продолжи работниот однос 
по здобивањето со правото на пензија, работниот 
однос се продолжува. Вака продолжениот работен 
однос може да се прекине со отказ од страна на 
стопанската организација, установата односно ра-
ботодавецот со отказен срок од 6 месеци, или со 
отказ од страна на осигуреникот со редовен отка-
зен срок по прописите што постојат. 

Работниот однос престанува, и пред да истече 
отказниот срок, со денот кога по барањето на оси-
гуреникот определената пензија ќе биде ставена 
во тек (ст. 1). 

Надлежниот завод за социјално осигурување е 
должен да донесе решение за правото на пензија 
најдоцна во срок од 6 месеци од поднесеново ба-
рање." 

Член 3 
Во членот 35, во ставот 1, точ. б) се менува ќ 

гласи: 
„б) на другите лица — по пензискиот основ на 

оној пензиски разред во кој се разврстуваат ра-
ботниците и службениците во стопанството со об-
зир на категоријата на стручната спрема и почет-
ниот работен стаж (чл. 9 и 10), со тоа што на ли-
цата без стручна квалификација овие права им се 
определуваат по пензискиот основ на XX пензи-
ска разред, применувајќи ги и одредбите на чл. 4 
од оваа уредба." 

Член 4 
Во членот 43 по ставот 1 се додава нов став 2 

кој гласи: 
„По исклучок од одредбите на точ. б) од прет-

ходниот став, на работниците и службениците на 
кои последниот работен однос им престанал пред 
15 мај 1945 година, извршниот одбор на заводот за 
социјално осигурување на народната република по 
предлог од извршниот одбор на заводот за соци-
јално осигурување на околијата (градот), или сам: 
— по прибавено мислење од извршниот одбор па 
заводот за социјално осигурување на околијата 
(градот), може да ја определи пензијата спрема 
работниот стаж или минимална пензија, ако имаат 
наполнет пропишан минимален работен стаж а со 
обзир на староста и работната способност не се во 
можност со повторно запослување да се здобијат 
со правото на пензија. 

Ставовите 2 и 3 стануваат нови ставови 3 и 4, 
Ставот 4 што станува нов став 5, се менува и 

гласи: 
„Лицата од ст. 1 на овој член против кои по-

стои некој од фактите од чл. 2 на Законот за уста-
новување правото на пензија и за пензионисање 
на државните службеници можат да го оствару-
ваат правото на пензија под условите од чл. 45 од 
оваа уредба." 

Ставот 5 што снанува нов став 6 се менува и 
гласи: 

„Ако против лицето од ст. 1 на овој член или 
против членот на неговата фамилија стојат ф а к -
тите од чл. 2 на Законот за установување правото 
на пензија и за пензионисањето на државните слу-
жбеници, фамилиите можат да го остваруваат 
правото на фамилијарна пензија само под усло-
вите определени во чл. 45 од оваа уредба." 
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Член 5 
Членот 45 се менува и гласи: 
,,На лицата кои поради постоењето на фактите 

сл чл. 2 на Законот за установување правото на 
^авзија и за пензионисањето на државните слу-
ЗК^ЈНИЦИ го изгубиле правото на пензија или рента 
односно постојана помош наместо пензија здоби-
вена по поранешните прописи, како и на лицата 
што биле во работен однос по 15 мај 1945 година 
а поради постоењето на таквите факти не можеле 
да се здобијат со правото на пензија, може да им 
се признае право на пензија односно инвалиднина 
по Законот за социјалното осигурување на работ-
ниците и службениците и нивните фамилии ако 
ги исполнуваат пропишаните услови за пензија 
односно инвалиднина по тој закон и одредбите од 
ова^. уредба. 

Поп определувањето на правото на пензија од-
носно инвалиднина на лицата против кои стојат 
фактите од чл. 2 на Законот за установување пра-
вото на пензија и за пензионисање на државните 
службеници не им се смета за пензија работниот 
стаж наполнет вг времето од 6 април 1941 до 15 
мај 1945 година, како ниту времето што го ппо-
веле тие лица подоцна во затвор по правосилна 
пресуда поради делата во врска со тие факти иако 
за тоа време не им бил прекинат работниот однос. 

При определувањето на. правото на пензија 
односно инвалиднина на лицата кои за време на 
Народноослободителната борба активно учествува-
ле во борбата на страна на окупаторот и неговите 
помагачи, или биле функционери на квислиншките 
органи на власта или организатори и активисти 
на квислиншките организации, како и на липата 
кои порано се истакнале со активна поотивнародна 
дејност, не им се смета за пензија работниот стаж 
наполнет до 15 мај 1945 година. 

Ако фактите од чл. 2 на Законот за установу-
вав^ правото на пензија и за пензионисање на 
државните службеници стојат и против лицето од 
кого го изведува фамилијата правото на пензија 
и против членовите на фамилијата, таквите чле-
нови на фамилијата можат да го остваруваат пра-
вото на фамилијарна пензија под условите под кои 
лицето од кого го изведува своето право фамили-
јата би можело да ја остварува личната пензија 
и под услов поради тоа да не биле осудени на га -
зната лишение од слобода со присилна работа од-
носно на казлата строг затвор, а ако биле осудени 
на таа казна — само под услов да се рехабилити-
ран^ Истото важи и за случај кога споменатите 
факти стојат само против член на фамилијата, со 
тоа што при определувањето правото на фамили-
јарна пензија се применуваат одредбите од овој 
член како да стојат тие факти и против лицето 
од кого го изведува фамилијата правото на пен-
зија. 

На лицата кои подолго од пет, години го пре-
кинале работниот стаж подади тоа што се занима-
вале со самостојна стопанска дејност во индустри-
ски, банкарски или поголеми трговски и слични 
претпријатија (како сопственици, сосопственици или 
акционери) не им се смета за пензија работниот 
стаж, наполнет пред тој прекид. Ќе се смета дека 
го прекинале работниот стаж и лицата кои како 
акционери биле на раководни положаи во такви 
претпријатија. 

Постоењето на фактите поради кои определе-
ниот работен стаж во смисла на ст. 2—5 од овој 
член не се смета за пензија, го утврдува заводот за 
социјално осигурување на околијата (градот), по 
пратил п а на општата управна постапка, во рам-
ките на постапката започната заради установу-
вање правото на пензија односно инвалиднина. 

На лицата кои поради кривичните дела про-
тив народот и државата или поради кривичните 
дела против народното стопанство и општествениот 
имот (главата X, XIX и XX од Кривичниот зако-

ник) се осудени на казната строг затвор, а за дру^ 
ги кривични дела — на казната строг затвор преку 
5 години, не им се смета за пензија работниот стаж 
наполнет до денот кога станала пресудата право-
силна. 

Во случаите каде поради примената на одред-
бите од претходните ставови не би постоело право 
на пензија, извршниот одбор на заводот за соци-
јално осигурување на народната република по 
предлог од извршниот одбор на заводот за соци-
јално осигурување на околијата (градот), или сам 
— по прибавено мислење од извршниот одбор на 
заводот за социјално осигурување на околијата 
(градот), може исклучително да го признае правото 
на лична односно Фамилијарна пензија или инва-
лиднина засметувајќи го и работниот стаж кој по 
одредбите на ст. 2—7 од овој член редовно не се 
смета. На вака определената пензија не се при-
менуваат одредбите од чл. 7 на оваа уредба, а при-
знаената пензија не може да биде поголема од из-
носите предвидени во тој член. При овенувањето 
на секој поодделен случај се зема во обзир имот-
ната состојба и другите можности за издршка на 
тоа лице, неговото учество во обновата и изградба-
та на земјата и другите околности што се од влија-
ние (фамилијарни прилики, здравствена состојба, 
старост и сл ). 

По одредбите од претходниот став не може да 
се признае правото на лична и фамилијарна пен-
зија односно инвалиднина на лицата кои поради 
делата од ст. 3 на овој член биле осудени на казна-
та лишение од слобода со присилна работа, одно-
сно на казната строг затвор, а не се рехабили-
тиран^ 

Одредбите од претходните ставови важат и за 
случаите каде со поранешните решенија е призна-
ено правото на пензија," 

Член 6 
Во членот 51 на крајот се додава нов став 5 

кој гласи: 
„Уживателите на пензии што се пензионисани 

како членови на претставничките и ним одговорни 
органи од должности на кои примале плата за 
својата работа (претседатели и секретари на на-
родните одбори и др.) се разврнуваат во пензи-
ските разреди по чл. 10 ст. 1 точ. б) од уредбата. 
Ако имаат факултетска или нејзи рамна школска 
спрема се разврстуваат по чл. 10 ст. 1 точ. а) од 
уредбата." 

Член 7 
Членот 54 се менува и гласи: 
„На лицата кои по поранешните прописи ужи-

вале лична пензија или постојана помош наместо 
пензија, а немаат минимален работен стаж за пра-
вото на пензија по чл. 47 и 55 од Законот за социјал-
ното осигурувале на работниците и службениците 
и нивните фамилии, како и на лицата на кои со 
применувањето на чл. 23 ст. 1 и 2 и чл. 24 ст. 2 под 
б) од оваа уредба засметливиот работен стаж им е 
намален под пропишаниот минимален стаж, им 
престанува правото на пензија. 

На уживателите на фамилијарна пензија од-
носно постојана помош наместо пензија определена 
по поранешните прописи по смртта на лицето што 
немало пропишан работен стаж од пет години за 
здобивање со правото на фамилијарна пензија, ка-
ко и на вдовиците кои немаат пропишани години 
живот по чл. 67 од Законот за социјалното осигу-
рување на работниците и службениците и нивните 
фамилии им престанува правото на пензија. 

Извршниот одбор на заводот за социјално оси-
гурување на околијата (градот) може, оценувајќи 
го секој поодделен случај и земајќи ја при таа 
оценка во обзир имотната состојба и другите мо-
жности за издршка, како и останалите околности 
што се од влијание за донесување на одлуката 
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(здравствена состојба, фамилијарни прилики и сл.), 
да одлучи исклучително на лицата од ст. 1 и 2 од 
овој член да им се додели пензија во износ на ми-
нималната пензија по чл. 7 од оваа уредба. 

На уживателите на инвалиднина поради бо-
лест или несреќа вон работа на кои при преведе-
ното на инвалиднината со примена на чл. 23 ст. 
1 и 2 и чл. 24 ст. 2 под б) од оваа уредба засметли-
виот стаж би бил намален под пропишаниот мини-
мален стаж, ќе им се исплати наместо инвалиднина 
отпратнината определена по чл. 6 од оваа уредба. 
Исто така, ќе се исплати отпратнина наместо пен-
зија и на уживателите на инвалидска пензија на 
кои во смисла на одредбите од ст. 1 на овој член 
не ќе биде доделена минимална пензија." 

Член 8 
Во членот 56 на крајот се додава нов став 5 

кој гласи: 
„На лицата на кои порано им е признаено право 

на инвалиднина по прописите наведени во ст. 1 
од овој член, а кои не ги исполнуваат сите услови 
за правото на пензија односно на инвалиднина по 
прописите од Законот за социјалното осигурување 
на работниците и службениците и нивните фами-
лии, им поестанува правото на инвалиднина. Извр-
шниот одбор на заводот за социјално осигурување 
на околијата (градот) може, овенувајќи го секој 
поодделен случај и земајќи ја при таа оценка во 
обзир имотната состојба и другите можности за 
издршка, како и другите околности што се од вли-
јание за донесување на одлуката (здравствена 
состојба, фамилијарни прилики и сл.), да одлучи 
исклучително да им се додели пензија во износ 
на минималната пензија по чл. 7 рч оваа уредба." 

Член 9 
Одредбите од оваа уредба се применуваат и 

при определување правото на пензија односно 
инвалиднина за времето од 1 јули 1952 година до 
влегувањето во сила на оваа уредба, со тоа што 
исплатите извршени во тоа време спротивно на 
одредбите на оваа уредба нема да се наплатат од 
корисникот. 

На лицата на кои со применување на одредби-
те од оваа уредба им престанува правото на пензи-
јата определена по поранешните прописи ќе им се 
запре исплатата веднаш откога ќе се установи де-
ка им престанува правото на пензија, а најдоцна 
до 1 април 1953 година. 

Запирање исплата на пензијата на запослените 
уживатели на пензија во смисла на одредбите на 
чл, 2 од оваа уредба ќе се изврши од првиот ден 
на наредниот месец по влегувањето во сила на 
оваа уредба. По исклучок, на уживателите на 
лична пензија запослени кај заводот за социјално 
осигурување на поеводење пензии и инвалиднини, 
одредбите на чл. 2 од оваа уредба ќе се примену-
ваат од 1 април 1953 година. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија'', 

10 јануари 1953 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

10. 
Врз основа на чл. 38 од Законот за планското 

управување со народното стопанство, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАТИТЕ ВО НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА 

I. Општи одредби 
Член 1 

По оваа уредба им се определуваат платите на 
милиционерите, подофицерите и офицерите на На-
родната милиција. 

Како офицери во смисла на оваа уредба се 
подразбираат и генералите на Народната мили-

. ција. 
Член 2 

Платите на милиционерите, подофицерите ц 
офицерите на Народната милиција се определуваат 
спрема чинот односно звањето и годините на слу-
жбата по единствената скала на платните разреди 
на основните плати од чл. 3 на Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на држава 
ните органи. 

Член 3 
Во поодделни платни разоеди постојат за ми^ 

лиционерите, подофицери^ и офицерите на На-( 
родната милиција периодски повишици кои се со-ч 
ставен дел на основната плата. 

Член 4 
На офицерите на Народната милиција што се 

наоѓаат на определени положаи предвидени со 
формацијата им припаѓа покрај платата и поло-
жев ен додаток. 

Член 5 
На милиционерите, подофицерите и офицерите 

на Народната милиција покрај основната плата им 
припаѓа и одделен додаток за службата во Народ-
ната милиција, 

Член 6 
На милиционерите, подофицерите и офицерите 

на Народната милиција можат повремено да им се 
даваат награди за особени успеси постигнати во 
службата. 

Овие награди можат да се даваат само во рам-
ките на сумата предвидена за таа цел во оддел-
ната позиција на претсметката. 

Решението за давањето на овие награди го 
донесува Министерот на внатрешните работи на 
ФНРЈ односно министерот на внатрешните работи 
на народната република, 

И. Плати 
Член 7 

Офицерите на Народната 
редуваат во следните платни 
потпоручник во XIV 
поручник во XIII 
капетан во XII 
капетан I класа — во XI 
мајор во IX 
потполковник во VII 
полковник во V 
генерал-мајор во III 
генерал-потполков-

ник во II 

милиција се распо-
разреди: 

платен разред 
платен разред 
платен разред 

и X платен разред 
и VIII платен разред 
и VI платен разред 
и IV платен разред 

платен разред 

платен разред 
Член 8 

Под офицерите на Народната милиција се ра-
споредуваат во следните платни разреди: 
помлад водник во XV и XIV платен разред 
водник во XIV и XIII платен разред 
постар водник - — во XIII и XII платен разред 
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Член 9 
Милиционерите се распоредуваат во следните 

платни разреди: 
милиционер-
приправник — во XVIII платен разред 
милиционер — во XVII, XVI и XV платен разред 

Член 10 
За офицерите на Народната милиција постои 

по една периодска повишица во VI, X и XIII пла-
тен разред. 

За под офицерите на Народната милиција по-
стојат по три период ски повишици во највисоките 
платни разреди и тоа: за помлад водник во XIV, 
за водник во XIII и за постар водник во XII пла-
тен разред. 

За милиционерите постојат четири периодски 
повишици во XV платен разред. 

Периодските повишици износат месечно во 
XV, XIV, XIII и XII платен разред 400.— динари, 
во X платен разред 500.— динари, а во VI платен 
разред 700.— динари. 

Член 11 
При првиот прием во служба милиционерот се 

назначува за милиционер-приправник во XVIII 
платен разред. 

По завршениот приправнички стаж од три го-
дини милиционерот-приправник се назначува за 
милиционер во XVII платен разред. 

Милиционерот се унапредува во следните плат-
ни разреди после секои три години. 

Член 12 
Подофицер, односно офицер на Народната ми-

лиција во чинот за кој се предвидени два платни 
разреда, при првото назначување односно унапре-
дување го добија почетниот платен разред што е 
предвиден за тој чин. 

Подофицер, односно офицер на Народната ми-
лиција во чин за кој се предвидени два платни 
разреда, редовно се унапредува во вишиот платен 
разред во истиот чин после три години служба 
што се смета за напредување. 

Член 13 
Милиционер, односно подофицер на Народната 

милиција што ќе проведе три години ефективна 
служба во завршниот платен разред, а не ќе биде 
унапреден во виши чин, добија периодска пови-
шица. Исто така, подофицер на Народната мили-
ција добија периодска повишица кога ќе проведе 
три години служба во завршниот платен разред, 
ако е за тој платен разред предвидена периодска 
повишица, 

Периодските повишици се даваат по службена 
должност по секои три години ефективна служба. 

Ако милиционер или подофицер на Народната 
милиција со унапредувањето во виши чин би до-
бил помала плата од платата што ја имал со до-
бивените периодски повишици, ја задржува и на-
таму дотогашната плата. 

III. Положаен додаток 
Член 14 

Положаен додаток им припаѓа на офицерите 
на Народната милиција на положаите кои спрема 
формацијата го повлекуваат овој додаток. Форма-
циските положаи што повлекуваат положаен до-
даток и распоредот на овие положаи во положај-
ните разреди од чл. 15 на оваа уредба ги опреде-
лува Министерот на внатрешните работи на ФНР1. 

Член 15 
Положаите што повлекуваат положаен додаток 

се распоредуваат во положајните разреди со след-
ни месечни износи: 

I 3.000 - 6.000 динари 
ц 2.000 - 4.000 динари 

II I 1.500 - 3.000 динари 
I V 1 ООО - 2,000 динари 

V 800 - 1.500 динари 
VI 500 - 1.000 динари 

VII 300 - 600 динари 

IV. Одделен додаток за служба во Наредната 
милиција 
Член 16 

Одделниот додаток за служба во Народната 
милиција припаѓа според чиниот односно звањето, 
и тоа: 

на милиционер-приправник и на 
милиционер 1.500 динари 

на под офицерите 1.800 динари 
на потпоручник и поручник 3.000 динари 
на капетан 3.800 динари 
на капетан I класа, мајор, потпол-
ковник и полковник 4.000 динари 
на генералите 5.000 динари 
На милиционерите — приправници, на мили-

ционерите и подофицерите на служба во погра-
нична зона и во одделни единици додатокот од 
претходниот став може со решение од органот 
надлежен за назначување да се наголеми најпове-
ќе за 500 динари. 

На подофицер — командир на станица на На-
родната милиција му припаѓа додаток од ст. 1 од 
овој член во износ од 2.000 динари. 

V. Други одредби 
Член 17 

Принадлежностите по оваа уредба течат од 
денот на стапувањето на должност, а трај ат до 
крајот на месецот во кој милиционерот, подофице-
рот односно офицерот на Народната милиција, е 
разрешен од должноста врз основа на решението 
за престанокот на службата. 

На новопроизреден подофицер односно офицер 
на Народната милиција или на унапредениот во 
виши чин му припаѓа платата од првиот нареден 
месец по производењето односно унапредувањето 
во виши чин. 

Член 18 
Положајниот додаток тече од првиот нареден 

месец по назначувањето на положајот што го по-
влечува овој додаток. 

Член 19 
Платата на вишиот платен разред и период-

ската повишица течат од првиот нареден месец од 
здобивањето со правата на виши платен разред 
односно периодска повишица. 

Решение за унапредување во виши платен ра-
зред односно за давање периодска повишица до-
несува старешината надлежен за унапредување. 

Член 20 
На милиционер, подофицер односно на офи-

цер на Народната милиција што е ставен на ра-
сполагање му припаѓаат до новото назначување 
принадлежностите што ги примал до ставањето на 
расположение. 

Член 21 
На милиционер, подофицер односно на офи-

цер на Народната милиција што е упатен на шко-
лување во школите на Народната милиција одно-
сно во други школи поради усовршување за слу-
жбата во Народната милиција, му припаѓаат при-
надлежностите што ги примал пред упатувањето 
во школата. 

Член 22 
Милиционер, подофицер односно офицер на 

Народната милиција што е дисциплински казнет 
со запирање во напредувањето губи напредува-
ње во виши платен разред како и за добијање 
периодска повишица онолку време колку што е 
определено во дисциплинската пресуда 

Милиционер, подофицер односно офицер на 
Народната милиција против кого е започната ди-
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сц^ллинска иди кривична постапка се запира во 
напредувањето односно во добијањето периодски 
ПОБИШИЦИ. 

Ако лицето против кого е водена дисциплин-
ска или кривична постапка ќе биде ослободено, од-
носно ако се запре постапката против него, му се 
ерана правото за сметање на времето што било 
времено запрено во смисла на одредбата на ст. 2 
о^ овој член. 

Член 23 
Милиционер, подофицер односно офицер на 

^ р о д н а т а милиција што е оддалечен од должно-
ста поради тоа што е ставен во притвор или истра-
жен затвор поради кривично дело за кое е пред^ 
видена казната строг затвор или потешка казна, 
односно ако е против него започната кривична по-
стапка поради истите дела, нема право на прина-
длежностите. Ако милиционер, подофицер, односно 
офицер на Народната милиција во моментот на 
оддалечувањето од должноста имал право на дет-
ски додаток, се продолжува исплатата на овој 
додаток за сето време додека се наоѓа во притвор 
или истражен затвор односно до донесувањето на 
правосилна пресуда. 

Исплатата на додаток на деца му се продол-
жува на другиот родител или старател и по осу-
дителната правосилна пресуда, ако влезат на ра-
бота, без обѕир на должината на нивниот работен 
стаж, односно и ако не се на работа, но му се 
пријавиле на бирото за посредување на трудот и 
натаму уредно се пријавуваат за сето време доде-
ка не ќе им најде бирото работа или самите пред 
тоа не влезат на работа. 

Одделната комисија што се формира при ре-
публичкиот орган за буџет во која влегува покрај 
претставникот од овој орган и претставник на ми-
нистерството за внатрешни работи, може да опре-
дели на милиционер, подофицер односно на офи-
цер на Народната милиција во случаите од ст. 1 да 
му се исплатува определена помош, која може да 
изнесува најповеќе до една половина од неговата 
основна плата. При решавањето за оваа помош, 
комисијата ќе се раководи со имотната состојба и 
со другите фамилијарни околности. 

Милиционер, подофицер односно офицер на 
Народната милиција против кого е запрена кри-
вичната постапка или со правосилна одлука од су-
дот е ослободен од обвинението или обвинението е 
отфрлено, но не поради ненадлежноста на судот, 
може со тужба ка ј надлежниот редовен суд да 
бара отштета од државата за загубената плата. 
Комисијата од претходниот став може на таков 
милиционер, подофицер односно офицер на Народ-
ната милиција да му определи помош без обзир на 
тоа дали му поднесол на судот барање за отштета. 
Кога ќе ја определува висината на отштетата судот 
ќе го земе во обѕир и износот на примената помош. 

Ако милиционер, подофицер односно офицер 
на Народната милиција за истото дејство што би-
ло повод за оддалечување од должноста од ст. 1 
од овој член, е казнет за прекршок со казната 
затвор прек^ осум дена или со парична казна 
преку 10.000 динари, како и со заштитната мерка 
упатување на престој во определено место или е 
дисциплински отпуштен од служба, нема право 
на отштета за загубената заработка, но може да 
му се додели помош. 

Член 24 
Ако е против милиционер, подофицер односно 

офицер на Народната милиција започната кри-
вична постапка за кривично дело за кое е предви-
дена казната затвор преку шест месеци, или по-
мала казна, но кривичното дело е во врска со не-
говата службена работа, па би било штетно по ин-
тересите на службата и натаму да остане на дол-
жност, може да се оддалечи од должноста. Во овој 
случај на милиционер, подофицер односно офицер 

на Народната милиција му припаѓа надокнада вб 
висина на една третина од принадлежностите, а 
ако има фамилија на издршка половина од при-
надлежностите со додатокот на деца. 

Исплатата на додатокот за деца му се продол-
жува на другиот родител или старател и по осуди-, 
телната правосилна пресуда, ако влезат на работа, 
без обѕир на должината на нивниот работен стаж, 
односно и ако не се на работа но му се пријавиле 
на бирото за посредување на трудот и натаму, 
уредно му се пријавуваат за сето време додека 
бирото не ќе им најде работа или самите пред тоа 
не влезат на работа. 

Милиционер, подофицер односно офицер на' 
Народната милиција од првиот став, кој со право-
силна одлука од судот е ослободен од обвинението, 
или обвинението е отфрлено, но не поради ^ н а д -
лежноста на судот, или против кого со решение! 
од надлежниот орган е запрена кривичната по-,' 
стапка, може со тужба до надлежниот редовен 
суд да бара од државата отштета за загубената^ 
плата. 

Во сите други случаи на извршување на кри^ 
вичко дело или повреда на работната дисциплина,Ј 
милиционер, подофицер односно офицер на На-:ј 
родната милиција може да се оддалечи од ДОЛ-Ќ' 
жноста, со тоа што му припаѓаат во тој случај! 
полни принадлежности. 

Член 25 
Во случај на оддалечување од должноста по. 

претходните членови на милиционер, подофицер) 
односно офицер на Народната милиција може да^ 
му се откаже службата, 

Член 26 
Ако одлуката за казната ќе се поништи во 

повторената постапка односно во постапката по ба-^ 
рањето за заштита на законитоста, ќе се смета де-' 
ка работниот однос не е ниту прекинуваа. 

Во такви случаи милиционер, подофицер од-? 
носно офицер на Народната милиција може со! 
тужба до надлежниот редовен суд да бара од др-
жавната отштета за загубената плата. Комисијата' 
од ст. 3 на чл. 23 од оваа уредба може на милици-
онер, подофицер односно офицер на Народната: 
милиција да му определи помош без обѕир дали 
поднесол барање за отштета. 

Член 27 
На новопроизведен офицер на Народната ми-

лиција што стапува во служба на Народната ми-
лиција непосредно од школа му припаѓа одделна' 
еднократна помош во износ на едномесечната основ-
на плата од соодветниот чин заради дополнување 
на личната опрема. 

Член 28 
На милиционер, подофицер односно офицер на 

Народната милиција што ќе биде по потреба на 
службата отпуштен од Народната милиција, ако 
има шест години ефективна служба во Народната 
милиција, во Југословенската народна армија или 
во друга државна служба му припаѓа право на 
отпратнина и тоа: 

1. ако стапил во Народноослободителната вој-
ска или партизанските одреди на Југос навиј а до 
30 јуни 1943 година, во висина на тримесечната 
пла^а; 

2. ако стапил во Народноослободителната вој-
ска, партизанските одреди на Југославија, Југосло-
венската народна армија или Народната милиција 
од 1 јули 1943 година до 15 мај 1945 година, во 
висина на двомесечката плата: 

3. ако стапил во Народната милиција по 15 
мај 1945 година, во висина на едномесечната плата. 

На инвалидите на трудот од II и III група, ако 
не ги исполнуваат условите од точ. 1 од претход-
ниот став им припаѓа право на отпратнина во ви-
сина на двомесечната плата. 
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Отпратнината од ст. 1 на овој член не му при-
паѓа на милиционер, подофицер односно офицер 
на Народната милиција кому што службата му 
престанала по судска пресуда или поради дисци-
плинска вина, како и на лицето што ќе биде отпу-
штено од служба по молба или поради негативна 
оцена. 

Отпратнината од ст. 1 на овој член не му при-
паѓа ни на лицето кое од Народната милиција не-
посредно преминува во друга служба во која до-
бија униформа бесплатно. 

Лицето што примило еднаш отпратнина не мо-
же повеќе да је добиј е ако биде потворно примено 
во служба на Народната милиција и биде повторно 
отпуштено од служба. 

Член 29 
Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ 

односно министерот за внатрешни работи на на-
родната република може да доделува еднократна 
помош до 50.000 динари на фамилијата од лицето 
кое во вршењето на службата или со повод на 
вршењето на службата без своја вина го загубило 
животот. 

На кои членови на фамилијата и под кои усло-
ви ќе се доделува оваа помош, ќе пропише Мини-
стерот на внатрешните работи на ФНРЈ со упат-
ство. 

На милиционери, подофицери и офицери ,на 
Народната милиција може од оправдани разлози, 
кога го позволува тоа интересот на службата, да 
им се одобри неплатено отсуство во траење до три 
месеци. 

Неплатено отсуство подолго од еден месец мо-
.же да се одобри еднаш во текот од пет години. 

Неплатено отсуство подолго од еден месец одо-
брува Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ 
односно министерот за внатрешни работи на на-
родната република. 

Лицето кому што е одобрено неплатено отсу-
ство може да се јави на должност пред да истече 
отсуството. Во тој случај платата му тече од денот 
кога ќе стапи на должност. 

Во случај на подготвителна состојба односно 
мобилизација неплатеното отсуство веднаш пре-
станува. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 31 

Милиционерите, подофицерите односно офице-
рите на Народната милиција кои на денот на ста-
пувањето во сила на оваа уредба ќе се затекнат 
во служба на Народната милиција, се превод ат на 
основните плати на чинот односно звањето во кое 
ќе се затечат. 

Член 32 
Офицер на Народната милиција во чинот за 

кој се предвидени два платни разреди ќе се пре-
веде во почетниот платен разред ако до 1 јануари 
1953 година провел во тој чин до три години, а во 
следниот платен разред ако во тој чин провел три 
или повеќе години. 

Член 33 
Подофицери на Народната милиција кои во 

чинот во кој се затекнале на 1 јануари 1953 го-
дина провеле помалу од три ефективни години ќе 
се преведат во почетниот платен разред предвиден 
во чл. 8 од оваа уредба за соодветниот чин. Подо-
фицери кои во чинот во кој се затекнале на 1 ја-
нуари 1953 година провеле повеќе од три ефек-
тивни години, ќе се преведат во наредниот виши 
платен разред. 

Член 34 
Милиционер кој на 1 јануари 1953 година имал 

помалу од три години служба што се смета за на-
предување ќе се преведе за милиционер-приправ-
ник во XVIII платен разред. Другите милиционери 

ќе се преведат во вишите плати,! разреди според 
годините на службата аналогно на одредбата на 
чл. 11 од оваа уредба. 

Член 35 
Ако милиционер, подофицер односно офицер 

на Народната милиција спрема одредбите на чл. 
31 до 34 е преведен во платниот разред за кој е 
предвидена периодска повишица, а времето што се 
смета за добиј ање на односниот платен разред из-
несува повеќе од три години добија период ски по-
вишици аналогно на одредбата од чл. 13 на оваа 
уредба. 

Член 36 
Во годините за определување на платниот ра-

зред и периодските повишици на милиционери^ 
покрај времето ефективно проведено во Народната 
милиција им се смета и времето што го провеле: 

1, во Народноослободителната војска, партизан-
ските одреди на Југославија и во Југословенската 
народна армија до 15 мај 1945 година како и на 
активна и организирана работа во Народноослобо-
дителната борба; 

2. во пленство времето што е признато кат^о 
активна служба во Југословенската народна а г в ^ а 
спрема чл. 67 од Законот за служба во Југосло-
венската народна армија. 

Времето од точ. 1 на овој член се смета двојно, 
На милиционери што се носители на „Споме-

ницата 1941 година" времето од точ. 1 на овој член 
им се смета од 6 април 1941 година до 15 мај 1945 
година. 

Член 37 
Времето што ќе преостане при преводењето се 

смета за напредување во виши платен разред о ^ 
носно за напредување по периодските повишици. 

Член 38 
Милиционерите, подофицерите односно офице-

рите на Народната милиција кои на денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба ќе се затечат на 
школување во школите на Народната милиција, 
воени или други школи ќе се преведат на основ-
ната плата спрема чинот односно звањето во кое 
ќе се затечат. 

Член 39 
Платите по оваа уредба течат од 1 јануари 

1953 година. 
На милиционер, подофицер односно офицер на 

Народната милиција кои по оваа уредба ќе добие 
помали вкупни принадлежности (основна плата, 
периодски повишици, положаен додаток и одделен 
додаток) од досегашните принадлежности (плата, 
период ски повишици, плата на чин, положај на 
плата и парична вредност на индустриските боно-
ви) ќе му се исплатува разликата се1 додека со 
унапредување во виши чин или платен разред, од-
носно со добиј ање период ски повишици не ќе го 
добие износот на принадлежностите што го имал 
по поранешните прописи. 

Член 40 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", 

10 јануари 1953 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на Народната одбрана, 

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

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 
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11. 
Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на 
внатрешните работи на ФНРЈ и од Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПОГО-
НИ, ЗАНАЕТЧИСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ И ЕКО-

НОМИИТЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ 
УСТАНОВИ 

Член 1 
Индустриските погони, занаетчиските работил-

ници и економиите на казнено-поправителните 
установи работат како самостојни единици по на-
челата и прописите што важат за стопанските 
претпријатија, доколку со одредбите од оваа уред-
ба не е определено инаку. 

Погони, работилници и економии на казнено-
поправителните установи оснива републичкиот 
орган на управата за внатрешни работи. 

Член 2 
Со работењето на погоните, работилниците и 

економиите на казнено-поправителните установи 
раководи управникот на казнено-поправителната 
установа. 

Во поголемите казнено-поправителни установи 
со работите на овие погони, работилници и еконо-
мии може непосредно да раководи одделен службе-
ник, под надзор на управникот на казнено-попра-
вителната установа. 

Член 3 
Доходот на погоните, на работилниците и еко-

номиите на казнено-поправителните установи сеј 
утврдува така што од вкупната реализација на 
производите се одбиваат износите за материјалните 
трошоци, амортизацијата и данокот на промет, ако 
го има. 

Со цел да се расподели така утврдениот доход 
на платен фонд и акумулација и фондови, погони-
те, работилниците и економиите на казнено-попра-
вителните установи установуваат, врз основа на 
општествениот план, единствена стопа на акумула-
цијата и фондовите за сите погони, работи л ници и 
економии на една казнено-поправителна установа, 
без обзир да ли имаат еден или повеќе погони или 
вршат повеќе дејности. 

Како платен фонд од претходниот став се под-
разбира збирот на платите на работниците и слу-
жбениците запослени во погоните, работилниците 
и економиите на односната казнено-поправителна 
установа, определени во смисла на чл. 8 од оваа 
уредба, како и наградите што им се исплатуваат 
на осудените за нивната работа по постоеќите 
прописи. 

Член 4 
Расподелбата на доходот утврден во смисла на 

претходниот член, по одбиток на општествениот 
придонес, се врши на следен начин: 

Најнапред се одвојува делот на доходот што 
се уплатува во републичкиот буџет како приход на 
органот на управата за внатрешни работи, а по-
тоа делот што им се остава на погоните, р а б о т и л н и -
ците и економиите на слободно располагање. 

Колкав процент од вкупниот доход ќе се одвои 
за уплата во буџетот а колкав за самостојно ра-
сполагање определува органот на државната упра-
ва за внатрешни работи надлежен за односната 
казнено-поправителна установа. Овој орган го 
определува и начинот за расподелба на средствата 
на самостојно располагање. 

Откога ќе се одвојат износите предвидени во 
ст. 2 од овој член, се утврдува платниот фонд, а 
остатокот, ако го има, исто така им се остава на 
погоните, работилниците и економиите на само-
стојно располагање. 

Во рамките на средствата кои во смисла на од-
редбата на ст. 2 од овој член се уплатуваат во бу-

џетот, во разделот што се однесува на органите на 
управата за внатрешни работи, ќе се предвидат 
износи за дотација на фондот за унапредување на 
културно-просветната работа во казнено-поправи-
телните установи и за помош на лицата отпуштени 
од тие установи (чл. 39 од Законот за извршување 
на казните, мерките за безбедност и воспитно-по-
правителните мерки), како и за унапредување на 
стопанската дејност на погоните, работилниците и 
економиите на казнено-поправителните установи. 

Член 5 
'Цените на производите и услугите на погоните, 

работилниците и економиите на казнено-поправи-
телните установи се определуваат исклучиво4 спо-
ред цените на пазарот. 

Член 6 
Финансиското работење на погоните, работилч 

ниците ц економиите на казнено-поправителнитв 
установи се врши преку текуштите сметки на каз-ч 
нено-поправителните установи при банката. 

Член 7 
Надзор над работењето на погоните, работилни-

ците и економиите на казнено-поправителните 
установи врши републичкиот орган на управата 
за внатрешни работи 

Член 8 
Работниците на погоните, работилниците и еко^ 

номиите на казнепо-поправителните установи ги 
назначува управникот на односната казнено-по^ I 
правителна установа, а службениците — републичч, 
киот орган на управата за внатрешни работи. 

Платите на работниците и службениците од 
претходниот став се определуваат по прописите! 
што важат за платите на гоаботниците и с л у ж б е н а Ј 
ците ка ј државните оогани. 

Член 9 
Погоните, работилниците и економиите на к а - ; 

знено-поправителните установи ќе го сообразат сво-^; 
ето работење кон одредбите на оваа уредба до 31) 
март 1953 година. 

Член 10 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат до 

индустриските погони, занаетчиските работилници 
и економиите на казнено-поправителните установи 
што работат исклучиво за подмирување на потрес 
бите на тие установи. Приходите и расходите наѓ 
тие погони, работилници и економии се предвиду^ 
ваат во претсметката на приходите и расходите на' 
односната казнено-поправителна установа. 

Член 11 ' 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја^ 

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

6 јануари 1953 година 
Белград 

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

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

Министер но внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

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

12. 
Врз основа на чл 38 од Законот за планското 

управување со народното стопанство, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА: 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕСТЕН 

НИЦИТЕ НА РАБОТА КАЈ ПРИВАТНИТЕ 
РАБОТОДАВЦИ 

Члеч 1 
Во Уредбата за плаќање на работниците и на-

местениците на работа к а ј приватните работодавци 
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(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52), зад членот 
4 се додава нов член 4а, кој гласи: 

„Приватните работодавци се должни да ги 
склучуваат колективните договори одма, а најдоц-
на во срок од еден месец од денот кога почнале 
да ги земаат на работа работниците и наместени-
ците, односно во срок од еден месец од денот кога 
престанал да важи порано склучениот колективен 
договор. 

Од почетокот на преговорите па до склучува-
њето на колективниот договор работодавецот не 
може да дае отказ на работник и наместеник." 

Член 2 
Во чл. 9 се додава нов став 3, кој гласи: 
,,Надлежниот орган на народната република, 

држејќи се кон одредбите од оваа уредба, може да 
донесе прописи за платите на лицата на работа на 
приватните селско-стопански имоти." 

Член 3 
Во чл. 11 се додаваат нови точки в), г) и д), 

кои гласат: 
,,в) кој ги крши другите одредби на колектив-

ниот договор; 
г) кој ќе даде отказ на работник и наместеник 

за време додека се водат преговорите за склучу-
вање колективен договор: 

д) кој не склучи колективен договор во срокот 
Предвиден со оваа уредба." 

Член 4 
Приватните работодавци што не склучиле до-

сега колективни договори должни се да ги склу-
чат во срок од 30 дена по влегувањето во сила на 
оваа уредба. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

6 јануари 1953 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Го застапува 
Претседателот на Стопанскиот совет 

на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

13. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на ФНРЈ за донесување уредби заради 
согласување односите во стопанството со новиот 
стопански систем Владата на ФНРЈ, по предлог од 
Советот за народно здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА НАДОКНАДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУ-
ЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ОТСУСТВУВАЊЕ ОД 
РАБОТА 

Член 1 
Членот 6 од Уредбата зз надокнадите на ра-

ботниците и службениците кг,! стопанските органи-
зации за РРЕЗДС ^ а ДГС-ХТЕЗГГГЈ̂ С работа („Слу-
жбен лист на оЛхжЈ , ор. 27/52) се менува и гласи: 

„Работник односно службеник на стопанска 
организација што е оддалечен од работа поради 
тоа што е ставен во притвор или истражен затвор 
поради кривичното дело за кое е предвидена казна-
та строг затвор или потешка казна, односно пора-
ди тоа што е започната против него кривична по-
стапка поради истите дела, нема право на зара-
ботка. Ако работник односно службеник во мо-
ментот на оддалечување^ од работа имал право 
на детски додаток, исплатата на овој додаток се 
продолжува за сето време додека се наоѓа во прит-
вор или истражен затвор односно до донесувањето 
на правосилната пресуда. 

Исплатата на додатокот на деца му се продол-
жува на другиот родител или старател и по осу-
дителната правосилна пресуда, ако влезат на ра-
бота, без обѕир на должината на нивниот работен 
стаж, односно и ако не се во работа, но му се при-
јавиле на бирото за посредување на трудот и на-
таму уредно му се пријавуваат за сето време до-
дека бирото, не ќе им најде работа или самите пред 
тоа не влезат на работа. 

Одделната комисија што се формира при ре-
публичкиот орган за буџет во која влегува покрај 
претставникот од овој орган и претставник на ми-
нистерството на внатрешните работи, може да опре-
дели на работникот односно службеникот во слу-
чаите од ст. 1 да му се исплатува определена по-
мош, која може да изнесува најповеќе до една по-
ловина од тарифниот стаз определен со тарифниот 
правилник. При одлучувањето за оваа помош ко-
мисијата ќе се раководи со имотната состојба и со 
другите фамилијарни околности на службеникот 
односно работникот. 

Работник односно службеник против кого е 
запрена кривичната постапка или со правосилна 
одлука од судот е ослободен од обвинението или 
оовиненлето е отфрлено, но не поради ^ н а д л е ж н о -
ста на судот, може со тужба до надлежниот редо-
вен суд да бара отштета од државата за загубе-
ната заработка Комисијата од претходниот став 
може на работникот односно службеникот да му 
определи помош без обзир на тоа дали му подне-
сол на судот барање за отштета. Кога ја опреде-
лува висината на отштетата судот ќе го земе во 
обзио и износот на примената помош. 

Ако работник односно службеник за исто деј-
ство што било повод за оддалечување од работа по 
ст. 1 од овој член, е казнет за прекршок со казната 
затвор преку осум дена или со парична казна пре-
ку 10.000 динари, како и со заштитна мерка упа-
тување на престој во определено место или е ди^ 
сциплински отпуштен нема право на отштета за за-
губената заработка, но може да му се додели 
помош." 

Член 2 
Зад членот 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 
„Ако против работник односно службеник е 

започната кривична постапка за кривично дело 
за кое е предвидена казна!а затвор преку шест 
месеци или помала казна, но кривичното дело е во 
врска со неговата работа во стопанската организа-
ција, па би било штетно по интересите на стопан-
ската организација и натаму да остане на работа, 
може да се оддалечи од работа. Во овој случај на 
работникот односно службеникот му припаѓа на-
докнада во висина на една третина од тарифниот 
став што му е определен врз основа на тарифниот? 
правилник, а ако има фамилија на издршка во 
висина на една половина од тарифниот став. 

Исплатата на додатокот на деца му се продол-
жува на другиот родител ш,и старател и по осун 
дителната правосилна пресуда, ако влезат на' 
бота, без обзир на должината на нивниот раб'ог±ен 
стаж, односно и ако не се запослени, но му се при-
јавиле на бирото за посредување на трудот и на-
таму уредно му се пријавуваат за сето време додека 
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бирото не ќе им најде работа или самите пред тоа 
не ќе влезат на работа. 

Работникот односно службеникот од првиот 
став, што е со правосилна одлука од судот ослобо-
ден од обвинението или обвинението е отфрлено, 
но не поради ненадлежноста на судот или против 
кого со решение од надлежен орган е запрена кри-
вичната постапка може со тужба до надлежниот 
редовен суд да бара од државата отштета за за-
губената заработка. 

Во сите други случаи на извршување на кри-
вично дело или повреда на работната дисциплина, 
стопанската организација може да оддалечи од 
работа работник односно службеник, со тоа што е 
должна во тој случај да му исплатува над окна да 
во висина на тарифниот став за редовно работно 
време." 

Член 3 
Членот 9 се менува и гласи: 

„Ако одлуката за казната се поништи во пов-
торената постапка односно во постапката по бара-
њето за заштита на законитоста, ќе се смета дека 
работниот однос не е ниту прекинуван. 

Во таков случа.т работникот односно службе-
никот може со тужба до надлежниот редовен суд 
да бара од државата отштета за загубената зара-
ботка. Комисијата од ст. 3 на чл. 6 од оваа уредба 
може на работникот односно службеникот да му 
определи помош, без обѕир дали му поднесол на 
судот барање за отштета." 

Член 4 
Во чл. 10 ст. 1 по зборот „надокнадам се до-

даваат зборовите „односно помошти или отштети". 
Во ставот 2 на чл. 10 по зборот „оддалечен од 

работа" се додаваат зборовите „по ст. 1 и 4 на чл. 
6а", а се бришат зборовите „а не е ставен во при-
твор или истражен затвор". 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

10 јануари 1953 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
др Лавле Грегориќ, с. р. 

14. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластува-

ње Владата на ФНРЈ за донесување уредби заради 
согласување односите во стопанството со новиот 
стопански систем и чл. 13 94 и 98а од Законот за 
државните службеници, Владата на ФНРЈ, по 
предлог од Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Влагата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНАТА 

УРЕДБА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

Член 1 
Во Основната уредба за звањата и платите на 

службениците на државните органи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/52) зад членот 48 се додава 
нов член 48а кој гласи: 

„Службеник што е оддалечен од должноста 
затоа што е ставен во притвор или истражен 

затвор поради кривичното дело за кое е предви-
дена казна строг затвор или потешка казна одно-
сно ако е против него започната кривична постап-
ка поради истите дела нема право на принадле-
жности. Ако службеникот во моментот на оддале-
чување^ од должноста имал право на детски до-
даток, исплатата на овој додаток се продолжува 
за сето време додека се наоѓа во притвор или 
истражен затвор односно до донесувањето на пра-
восилната пресуда. 

Исплатата на додаток на деца му се продол-
жува на другиот родител или старател и по осу-
дителната правосилна пресуда ако влезат на ра-
бота, без обѕир на должината на нивниот работен 
стаж, односно и ако не се во работа но му се при^ 
јавиле на бирото за посредување на трудот и на-
таму уредно му се пријавуваат за сето време до-
дека бирото не ќе им најде работа или самите пред 
тоа не влезат на работа. 

Одделната комисија што се формира при ре-
публичкиот орган за буџет во која влегува покрај 
претставникот на овој орган и претставник на мич 
нистерството на внатрешните работи, може да опре-% 
дели на службеникот во случаите од ст, 1 да му, 
се исплатува определена помош, која може да 
изнесува најповеќе до една половина од неговата 
основна плата. При одлучувањето за оваа помош, 
комисијата ќе се раководи со имотната состојба и 
со другите фамилијарни околности на службен 
никот. 

Службеник против кого е запрена кривичната 
постапка или со правосилна одлука од судот е, 
ослободен од обвинението или обвинението е от-ѕ 
фрлено, но не поради ненадлежноста на судот, 
може со тужба до надлежниот редовен суд да бара 
отштета од државата за загубената плата. Комиси-
јата од претходниот став може на таков службе-
ник да му определи помош без обѕир на тоа дали 
му поднесол на судот барање за отштета. Кога ја' 
определува висината на отштетата судот ќе го земе 
во обѕир и износот на примената помош. 

Ако службеник за исто дејство што било повод 
за оддалечување од должноста по ставот 1 од овој 
член, е казнет за прекршок со казната затвор пре-
ку осум дена или со парична казна преку 10.000.— 
динари, како и со заштитната мерка упатување на 
престој во определено место или е дисциплински 
отпуштен од служба, нема право на отштета за за-
губената заработка, но може да му се додели 
помош." 

Член 2 
По членот 48а се додава нов член 486 кој 

гласи: 
„Ако против службеник е започната кривична 

постапка за кривично дело за кое е предвидена 
казната затвор преку шест месеци, или помала 
казна, но кривичното дело е во врска со неговата 
службена работа, па би било штетно по интересите 
на службата и натаму да остане на должност, може 
да се оддалечи од должноста. Во овој случај на 
службеникот му припаѓа надокнада во висина на 
една третина од принадлежностите, а ако има фа-
милија на издршка половина од принадлежностите 
со додатокот на деца, 

Исплатата на додатокот на деца му се продол-
жува на другиот родител или старател и по осу-
дителнрта правосилна пресуда, ако влезат на работа 
без обѕир на должината на нивниот работен 
стаж, односно и ако не се запослени, но му се при-
јавиле на бирото за посредување на трудот и на-
таму уредно му се пријавуваат за сето време до-
дека бирото не ќе им најде работа или самите 
пред тоа не влезат на работа. 

Службеникот од првиот став, кој со правосилна 
одлука од судот е ослободен од обвинението или 
обвинението е отфрлено, но не поради ненадле-
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жноста на судот, или протлв кого со решение од 
надлежниот орган е запрена кривичната постапка, 
може со тужба до надлежниот суд да бара од др-
жавата отштета за загубената плата. 

Во сите други случаи на извршување на кри-
вично дело или повреда на работната дисциплина, 
службеникот може да се оддалечи од должноста, 
со тоа што му припаѓаат во тој случај полни при-
надлежности." 

Член 3 
По членот 486 се додава нов^ член 48в, кој 

гласи: 
„Во случај на оддалечување од должноста по 

претходните членови на службеникот може да му 
се откаже службата по постоеќите прописи." 

Член 4 
По членот 48в се додава нов член 48г, кој 

гласи: 
„Ако одлуката за казната ќе се поништи во 

повторената постапка односно во постапката по 
барањето за заштита на законитоста, ќе се смета 
дека работниот однос не е ниту прекинуван. 

Во таков случај службеникот може со тужба 
, до надлежниот редовен суд да бара од државата 
I отштета за загубената плата. Комисијата од ст. 3 
на чл. 48а од оваа уредба може на службеникот да 
му определи помош без обѕир дали поднесол бара-
ње за отштета." 

Член 5 
По членот 48г се додава нов член 48д, кој 

гласи: 
„Одредбите на чл. 48а, 486, 48в и 48г ќе се при-

менуваат и на службениците за кои важат посебни-
те прописи за звањата и платите, како и за ра-

ботниците запослени во државните надлештва и 
установи." 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

10 јануари 1953 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Претседател 
на Советот за законодавство и 

изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

15. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите 

на работењето на стопанските претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/52), а по предлог од 
Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ и Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 

ЗА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ 
Во Наредбата за потрошувачките кредити 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/52) се вршат 
ечедни измени и дополненија; 

I. Во одделот ,Л — Општи одредби" 
1) Точката 2 ст. 1 се менува и гласи: 
„Потрошувачките кредити ги одобруваат На-

родната банка на ФНРЈ, месните и градските ште-
дилници и оние државни трговски претпријатија, 

продавниците на државните производителни прет-
пријатија, трговските претпријатија на општестве-
ните организации, државните занаетчиски дуќани 
и занаетчиските задруги, што ќе бидат овластени 
за продажба на индустриски стоки на кредит од 
органот на народниот одбор на градот (околијата) 
надлежен за стопанство. На одлуката од овој ор-
ган има место на жалба до републичкиот орган на 
управата надлежен за стопанството." 

2) По точката 4 се додава нова точка 5, ко1а 
гласи: 

„5) Потрошувачки кредит за купување инду-
стриски стоки не може да се одобри во износ 
помал од: 

а) 12.000 динари ако кредитот го одобрува На-
родната банка на ФНРЈ или штедилница, односно 

б) 6.000 динари ако кредитот го одобрува не-
која од другите стопански организации од точ. 2 
ст. 1 од оваа наредба. 

Износот на кредитот за купување книги и 
школски прибор и прибор за цртање што го одо-
брува трговското претпријатие (продавницата), го 
определува претпријатието во спогодба со купу-
вачот." 

II. Во одделот „II - Кредити за купување 
определени индустриски стоки." 

1) Точката 1 ст. 1 се менува и гласи: 
.Л) 'Кредити за купување индустриски стоки, 

освен онче од следниот став, можат да се одобру-
ваат со следни срокови за исплата (враќање): 

а) до 3 години - за куќен мебел во гарнитури 
и парчиња, клавири (пијанино) и рачни армоника, 

б) до 2 години — за шпорети и печки, ладњаци 
(фрижидери), железни кревети и мадраци, радио 
апарати, бицикли, теписи и ќилими; 

в) до 1 година — за останалите индустриски 
производи/4 

2) Во точка 1 по ставот 1 се додава нов став, 
кој гласи. 

„Потрошувачки кредити не можат да се одобру-
ваат за купување индустриски производи од гран-
ката 120 (хемиски производи) 127 (прехранбени 
производи) и 129 (тутун)." 

3) Точката 2 се укинува. 
4) Во точката 3, која станува точка 2, се додава 

нов, четврт, став, кој гласи: 
„Кога купувач купува индустриски стоки пла-

ќајќи со бариран чек (добивен од банката) чијшто 
износ е поголем за преку 1.000 динари од цената 
на стоката што ја купува со таков чек, стопанската 
организација од точ. 2 ст. 1 што је продава стоката 
не може на купувачот во готови пари да му ја 
исплати разликата помеѓу износот на кој гласи 
чекот и цената на продадената стока. Таа на ку-
пувачот ќе му издаде потврда на износот за таа 
разлика врз основа на која купувачот ќе прими од 
банката нов бариран чек во таа висина или ќе 
бара да му се намали кредитот за тој износ. Сто-
панската организација е должна веднаш, а нај-
доцна во срок од два дена да и' ја уплати (дозна-
чи) разликата на банката што го издала чекот. 
На налогот со кој се врши уплатата на банката на 
оваа разлика задолжително мора да се назначи 
точниот број (серијата) на чекот од кој потекнува 
разликата и името, презимето, занимањето и адре-
сата на купувачот (банчиниот должник) во чија 
корист уплатената разлика ќе се употреби." 

5) Последниот став на досегашната точка 4, 
која станува точка 3, се менува и гласи: 

„За да се покријат трошковите, стопанската 
организација од точ. 2 ст. 1 може цената на стоката 
што ќе ја продаде на кредит да ја наголеми во 
однос на цената по која ја продава таа стока за 
готово. Ова наголемување извршено врз основа на 
слободно договорање со купувачот, не мозие да 
биде поголемо од 3% од цената по која се продава 
стоката за готово. 
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Цената на оној дел на стоката што ќе ја' плати 
купувачот при купувањето на кредит во готово или 
со бариран чек не може да се наголеми на начинот 
наведен во претходниот став." 

Ш. Во одделот „IV — Општи услови за одобру-
вање на потрошувачките кредити" 

1) Во точката 1 зборовите „до Уч (една четвр-
тина)" се заменуваат со зборовите „до 4/3 (една 
третина)". 

2) По точката 3 се додаваат нови точки 4 и 5, 
кои гласат: 

„4) Отплата (враќање) на кредитот се врши, по 
правило, во месечни отплати (рати). Отплатата за-
почнува од првиот нареден месец по одобрувањето 
на кредитот. 

5) Претпријатието (продавницата) што се зани-
мава со продажба книги и школски прибор и прибор 
за пртање не мора при одобрувањето на потрошу-
вачкиот кредит за купување книги и школски пои-
боо и прибор за цртање да со поидржува кон од-
редбата на точ. 2 под а) од овој оддел. Тоа може 
да ги договори условите за отплата на кредитот 
во скокови до една година, како и условите за да 
се сбезбзди одобрениот кредит." 

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

Бр. 229 
7 јануари 1953 година 

Белград 
По овластение 

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија и 
градежништво, 

Светозар Вукмансвиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на Финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, с. р. 

16. 

Врз основа на членот 38 од Уредбата за осно-
вите на работењето на стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52) Стопанскиот 
совет на владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБВРСКА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ДА СТАВАТ НА РАСПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ 

ЛИЦА ЗА ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА 

1. За да се обезбеди потребен стручен кадар 
за вршење работи во врска со проценката на основ-
ните средства на стопанските организации, што 
ќе се врши во 1953 година, сите стопански органи-
зации се должни да ги стават на располагање струч-
ните лица — своите работници и службеници — 
што ќе ги определат надлежните државни органи 
во комисијата за вршење на проценката на основ-
ните средства, или за вршење на други работи во 
врска со проценката. 

2. Стопанските организации кај кои се врши 
проценката на основните средства, должни се на 
комисијата за проценка да и9 ги дадат сите пода-
тоци потребни за проценка на основните средства, 
како и да обезбедат несмеќавана работа на коми-
сијата. 

3. Стопанските организации се должни на сво-
ите работници и службеници, определени за врше-
ње работите на проценка во смисла на точ. 1, да им 
ја исплатуваат заработката односно надокнадата за 
сето време што ќе го проведат тие во работите на 
проценка вон својата работна должност. 

На работниците и службениците за времето што 
ќе го проведат на работите на проценка на основ-
ните средства, им припаѓа надокнада на заработка-
та во висина на тарифниот став на работното место 
на кое работат редовно. 

Стопанската организација може да реши ра-
ботниците и службениците што работат на рабо-
тите на проценка, да учествуваат во расподелбата 
на остварениот платен фонд, доколку во тој случај 
би добиле повеќе од износот на надокнадат^ од 
претходниот став. 

Заработката односно надокнадата од претход-
ните ставови ја исплатува стопанската организација 
во која% е работникот односно службеникот запо-
слен на терет на својот платен фонд. 

Во поглед на утврдувањето на просечниот пла-
тен фонд времето што ќе го проведат работниците 
и службениците на работи на проценка на основните 
средства се смета како време проведено на рабо-
тите на местото кои работникот односно службе-
никот редовно ги врши. 

4. Патните трошоци и дневниците на работни-
ците и службениците определени за вршење рабо-
тите на проценка на основните средства паѓаат на 
терет на сојузниот буџет, 

Средствата потребни за покритие на трошоците 
од претходниот став ќе ги обезбеди Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ. 

5. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и 
на државните органи, надлештвата и установите, во 
поглед ставање на располагање стручни лица — 
службеници и работници за проценка на основните 
средства. 

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративне 
Народна Република Југославија". 

Бр.598 
12 јануари 1953 година 

Белград 
По овластение 

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија и 
градежништво, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

17, 

Врз основа на чл. 20 од Уредбата за извозот и 
увозот на стоките и за девизното работење (,.Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/52) Стопанскиот совет? 
на владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАБРАНУВАЊЕ УВОЗ НА ЦИГАР-ПАПИР 

1. Се забранува увозот на цигар-папир. 
Забраната од претходниот став се однесува и 

до цигар-папио што го носат со себе патниците — 
државјаните на ФНРЈ и странските државјани, 
како и до цигар-папир што се испраќа во подарок-
пратки. 

2. Со увезениот цигар-папир ќе се постапи по 
прописите од Царинскиот закон. 

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

Бр. 460 
9 јануари 1953 содана 

Белград 
По овластение 

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија и 
градежништво, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 
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18, 

Врз основа чл. 20 од Уредбата за извозот и 
увозот на стоките и за девизното работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/52), Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕНА 
ЗАБРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
СРЕДСТВАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ФОНДОВИ 
ДА ГИ КОРИСТАТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СТРАН-

СТВОТО СТОКИ И УСЛУГИ 

I. Забраната во поглед на користење определеа 
ните фондови односно средствата од точ. I од На-
редбата за времена забрана на стопанските прет--
пријатија средствата на определените фондови да 
ги користат за плаќање на странството стоки и 
услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/52), не се 
однесува до работите што се склучени пред вле-
гувањето во сила на таа наредба, доколку по тие 
заклучоци до 19 ноември 1952 година е исполнет 
некој од следните услови: 

1) ако по склучената работа плаќањето на 
странскиот испорачач на стоки и услуги е веќе 
извршено, односно ако е отворен неопозив акре-
дитив, без обѕир дали е таков акредитив наплатен 
или не; 

2) ако странската стока е увезена и оцаринета, 
без обзир дали му, е платена на странскиот испо-
рачач или не; 

3) ако е платен аванс или отворен неопозив 
акредитив за делимично плаќање на странските сто-
ки и услуги; во тој случај може да се увезе односно 
плати само оној дел на стоките и услугите што е 
платен однапред, односно за кој е отворен неопо-
зив акредитив; 

4) ако плаќањето на странскиот иоторачач е 
веќе извршено, а стоката е увезена или е увозот во 
тек, па сега се врши само динарска пресметка од-
носно плаќање на увезената стока на увозникот 
од страна на корисникот; 

5) ако за стоката што е веќе платена, увезена 
и оцаринета се врши само пресметка со Народната 
банка на ФНРЈ и уплатува увезен коефициент, 
односно придонес; 

6) ако по склучените работи Народната банка на 
ФНРЈ издала неопозива гаранција дека одно-
сната стока ќе биде во срокот платена, во секој 
од тие случаи треба да се испита можноста за стор-
нирање на работата, било врз основа на договор-
ните клаузули, било врз основа на неисполнетите 
договорни обврски на испорачачот на странската 
стока и услуги. 

II. Во случаите што не се наведени под I од 
ова упатство, Народната банка на ФНРЈ не може 
да изврши плаќање односно отворање на акреди-
тив, осем ако постои одделно решение од Стопан-
скиот совет на Влада!а на ФНРЈ по кое тоа пла-
ќање може исклучително да се изврши. 

III. Забраната на користењето на определе-
ните фондови односно на средствата од точ. I на 
наредбата се однесува и до случаите на купување 
нова странска инвестициона стока во внатрешниот 
трговски промет. Спрема тоа, стопанските претпри-
јатија не можат од фондовите односно од сред-
ствата наведени во таа точка ниту кај домашните 
трговски претпријатија да купуваат стоки од уво-
зот (автомобили од сите видови, машини за пишу-

вање и сметање, како и друга стока од инвести-
ционен карактер). 

Бр. 470 
12 јануари 1953 година 

Белград 
По овластение 

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Советот за закодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравну-
вање со изворниот текст, установил дека во тек-
стот на Тарифата за данокот на промет со Уред-
бата за тарифата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ," бр. 1/53) се потерале грешки, и 
дава 

И С П Р А В К А 
НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

I) Во делот А од Тарифата 
1. Во тар. бројот 23, во забелешката 2 под а) 

треба да се бришат зборовите: „или технички^ 
радњама" и целиот втор став под а). 

2. Во тар. бројот 23 почетокот на забелешката 3 
треба да гласи: „Трговинска предузеќа на велико 
и техничко радње дужни су " 

3. Во тар. бројот 24 треба да се додаде следната 
забелешка како нов став: „Порез по овом тар. броју, 
не плаќа се приликом увеза." 

II) Во делот Б од Тарифата: 
1. Во тар. бројот 1 втората реченица на забе-

лешката 12 треба да гласи: „Не може се извршити 
повраќај пореза на улазнице са којих су откинути 
купони или су оне из блока истргнуте." 

2. Во тар. бројот 7 под в) наместо даночната 
стопа „3%" треба да стои даночната стопа „8%" 

3. Во тар. бројот 8 наименованието треба да 
гласи: „На накнаду за вршење монтажних услуга 
од стране занатских предузеќа и радњи и приват-
ник лица." 

Од Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ, 13 јануари 
1953 година. 

У К А З И 
Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на 

ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ЛАЗАР ЛАТИНОВИК 
ОД ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК II 

ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 
БЕЛГИЈА 

Се отповикува од својата досегашна должност 
Лазар Латиновиќ, вонреден пратеник и ополномо-
шен министер на Федеративна Народна Република 
Југославија во Белгија. 

Министерот на надворешните работи ќе го из-
врши овој указ. 

У. бр. 50 
10 јануари 1953 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 
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Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на 
ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 

ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 
БЕЛГИЈА 

За вонреден пратеник и ополномошен мини-
стер на Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Белгија се назначува Маријан Баришиќ 
досегашен заменик на постојаниот делегат на 
ФНРЈ во Организацијата на обединетите нации. 

Министерот на надворешните р ^ о т и ќе го из-
врши овој укаѕ 

У. бр. 51 
10 јануари 1953 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перукичиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на 
ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА МАТО ЈАКШИК ОД 
ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 

ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 
ХОЛАНДИЈА 

Се отповикува од својата досегашна должност 
Мато Јакшиќ, вонреден пратеник и ополномошеи 
министер на Федеративна Народна Република Ју -
гославија во Холандија. 

Министерот на надворешните работи ќе го из-
врши овој указ. 

У. бр 52 
10 јануари 1953 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на 
ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 

ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 
ХОЛАНДИЈА 

За вонреден пратеник и ополномошен министер 
на Федеративна Народи А Република Југославија 
во Холандија се назначува Милан Ристиќ, досега-
шен вонреден пратеник и ополномошен министер 
на ФНРЈ во Египет. 

Министерот на надворешните работи ќе го из-
врши овој указ. 

У. бр. 53 
10 јануари 1933 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

Ш Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА ПРЕЗИДИУМОТ Н Д НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА Ф Н Р Ј 

„Службен весник на Президиумот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ" во бр. 22 од 15 ноември 
1952 година објавува: 

Указ за отказ на Меѓународната конвенција 
за заштита на човечките животи на море; 

Укази за одликуван,ата бр.: 13—15/52, 19/52, 
25—28/52у 30/52, 37/52, 39—44/52 и 56/52; 

Владата на Филипини ја ратификува Спогод-
бата (со протоколот) за увоз на воспитен, научеа 
и просветен материјал; 

Канада ја ратификува Конвенцијата за спре-
чување и казнување з л очниот геноцид; 

Ратификација од страна на Филипини на Ж е -
невските конвенции за подобрување положбата на 
ранетите, болните и бродоломците на поморските 
оружени сили, за постапување со воените пленици 
и за заштита на граѓанските лица за време војна; 

Пристапување на Сирија кон Конвенцијата за 
Светската метеоролошка организација од 11 октом-
ври 1947 година; 

Владата на Куба пристапи кон Конвенцијата 
за сузбивање и укинување трговијата со лица и 
експлоатацијата на проституирање на други; 

Пристап на Пакистан кон Протоколот со кој 
се ставаат под меѓународна контрола дрогите што 
не се офатени со Конвенцијата од 13 јули 1931 за 
ограничеше производството и регулирање распо-
делбата на опојните дроги, изменет со Протоколот 
потпишан во Лејк Саксес на И декември 1946 год. 

Во бр. 23 од 1 декември 1952 година објавува: 
Укази за одликувањата бр.: 155/52, 45—50/52. 

Во бр. 24 од 15 декември 1952 година објавува: 
Решение за одобрение на размената на нотите 

од 19 мај 1952 година со кои е продолжено трае-
њето на важноста на Трговската спогодба помеѓу 
ФНРЈ и Норвешка од 30 август 1946 година и Спо-
годбата за плаќање од истиот ден за периодот од 
1 мај 1952 година до 30 април 1953 година; 

Укази за одликувањата бр.: 51—55/52, 57—66/52, 
68/52 и 79—31/52; 

Указ за одземање на одликувањето У. бр. 
281/52; 

Указ за ставање вон сила на Указот бр. 166/51 
и У. бр. 702/52. 

Во бр. 25 од 31 декември 1952 година објавува: 

Указ за помилување на осудените лица; 

Укази за одликувањата бр.: 67^2, 69—78/52, 
82/52, 86/52, 88/52 и 89/52. 



Страна 20 - Број 2 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ^^^^„ Вторник, 13 јануари 1953 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ПАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републико Србије" 

во бројот 38 од 20 декември 1952 година објавува: 
Указ за временото финансирање потреби на 

Народна Република Србија за периодот јануари -
март 1953 година; 

Решение за назначување арбитражни вештаци; 
Наредба за планот на одбрана од поплава за 

1953 година. 
Во бројот 39 од 31 декември 1952 година обја-

вува 
Указ за помилување на осудените лица; 
Уредба за помош на жртвите од фашистичкиот 

терор и на фами лигите од жртвите на фашистички-
от терор: 

Уредба за временото финансирање државните 
потреби на Народна Република Србија за периодот 
јануари - март 1953 година; 

Решение за плаќање придонес за издршка на 
децата во детските домови, опоравилишта и леку-
вал ишта: 

Решение за наградите за извршените лекарски 
прегледи на лицата осигурени ка ј Државниот оси-
гурителен завод и за издадената констатација во 
врска со извршените прегледи; 

Решение за измени на Решението за надокна-
дите за услугите со државните здравствени уста-
нови и претпријатија; 

Решение за определување износите за покритие 
на трошоците на трговијата на големо за произво-
дите на лист, уље за јадење и шеќер; 

Наредба за додатоците за службениците што ра-
ботат во здравствените установи и просветно-науч-
ните установи на Медицинскиот факултет на „Ве-
лика медицинска школа" под условите опасни за 
здравјето, 

Упатство за категоризација на здравствените 
установи и за утврдување висината на положајниот 
додаток на службениците во здравствената служба 
кои се наоѓаат на раководни положаи. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службен лист на Народна 

Република Хрватска во бројот 59 од 30 декември 
195? година објавуваат: 

Уредба за издавање градежни и градежно-за-
наетчиски работи на изводење со лицитација; 

Решение за паричната помош на жртвите од 
фашистичкиот терор. 

Во бројот 1 од 1 јануари 1953 година објавуваат: 
Указ за помилување на осудените лица. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републико Словенија 
во бројот 37 од 26 декември 1952 година објавува' 

Правилник за полагање стручни испити за 
квалификуван и висококвалификуван работник; 

Решение за надлежноста на испитните коми-
сии за полагање помошнички испити од оружар-
скиот и пушкарскиот занает; 

Решение за надлежноста на испитните коми-
сии за полагање на мајсторските испити од ору-
жарскиот и пушкарскиот занает; 

Упатство за давање повластици на работниците 
и службениците за возењето во железничкиот, реч-
ниот и поморскиот сообраќај. 

Во бројот 38 од 31 декември 1952 година обја-
вува: 

Указ за помилување на осудените лица. 

ОБНОВЕТЕ ЈА ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН 
ЛИСТ НА ФНРЈ" ЗА 1953 ГОДИНА 

Се молат претплатниците на „Службен лист на 
ФНРЈ" да је обноват претплатата за 1953 година (да 
се види објаснението на последната страна на „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ" број 53 и 54 1952 година). 

На тој што не ја обновил досега претплатата за 
идната година, од 1 јануари 1953 година му е запре-
но обраќањето на листот. 

Годишната претплата изнесува 1.000 динари а за 
странство 1.500 динари. 

Надлетаната, установите, претпријатијата и пое-
динци можат да се претплатат спрема своите по-
треби. Претплатата се полага на тек. сметка бр. 
1032-Т-220 при филијалата на Народната банка 
на ФНРЈ. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

8. Уредба за времено финансирање на инве-
стициите во 1953 година 5 

9. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за определување и преводење на пен-
зиите и инвалиднините — 7 

10. Уредба за платите во Народната милиција 9 
11. Уредба за работењето за индустриските 

погони, занаетчиските работилници и еко-
номии на казнено"поправителните установи 13 

12. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за плаќање на работниците и наме-
стениците запослени кај приватните рабо-

тодавци 13 
13; Уредба за измени и дополненија на Уред-

бата за надокнадите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации за 
време на отсуствување од работа 14 

14. Уредба за измени и дополненија на Основ-
ната Уредба за звањата и платите на слу-
жбениците на државните органи 15 

15. Населба за измени и дополненија на На-
редбата за потрошувачките кредити 16 

16. Наредба за обврските на стопанските орга-
низации да стават на располагање стручни 
лица за проценка на основните средства 17 

17. Наредба за забранување увоз на цигар-
папир 17 

18. Упатство за примена на Наредбата за вре-
мена забрана на стопанските претприја-
тија средствата на определените фондови 
да ги користат за плаќање на странството 
стоки и услуги 18 

Исправка на Тарифата за данокот на промет 18 
Издавач: ,,Службен лист на ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа — Белград, Улица Краљевиќа 
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