
БЕЛГРАД 

БРОЈ 3 t Г#Д. VIII 

342, 
Врз основа на чл. 80 от. 2 од Уставот на ФНРЈ 

и чл. 1 од Законот за овластување на Владава ма 
ФНРЈ за донесување уредби поради -согласување од-
носите во стопанството со новиот столарски систем, 
Владата на ФНРЈ, ио п р и л о г од Советот за -народно 
здравје и социјална политика - на Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ И ЗА ВРЕМЕНОТО УПРАВУВАЊЕ СО 

СРЕДСТВАТА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Се основаат заводи aai социјално осигурување со 

кои управуваат осигурениците (преку своите претстава 
ници. 

Член 2 
Заводите за социјално осигурување се основаат 

во околиите и градовите, како и во седиштата на на-
родните -републики, на автономната покраина и авто-
номната област. 

Заводите за социјално осигурување се самостојни 
установи кои што за спроведување службата на соци-
јалното осигурување имаат сопствени средства (фонд 
за социјално осигурување). 

Член 3 
Со заводите за социјално осигурување управуваат 

собранијата на заводите избрани од осигурениците. 
Собранијата управуваат со службата и со сред-

ствата за социјално осигурување според статутите што 
ги донесуваат со потврда од надлежниот народен од-
бор 'односно од лрсзидиумот на народното собрание 
на народната република. 

Член 4 
Собранијата на заводите за социјално осигурувани 

избираат од својата средина извршен и надзорен од-
бор. 

Извршниот одбор ги врши работите определени со 
статутот и со заклучоците од собранието на заводот. 

Надзорниот одбор врши постојана контрола Ла 
работењето на заводот. 

Меѓусебните односи и надлежностите на пооддел-
ни органи'на заводот се утврдуваат со статутот. 

Член 5 
Сојузните >и републичките државни органи надле-

жни за работите на социјалната политика, како и на-
родните одбори на околиите и градовите и на град-
ските општини, донесуваат врз основа на закон (про-
писи, за спроведување на социјалното осигурување .и 
се грижат за обезбедува,фе на правилното функциони-
рање на службата и остварување на правата од соци-
јалното осигурување на своето подрачје. 

Контролата на законитоста на актите од заводите 
за социјално осигурување ја остваруваат судовите ре-
шавајќи во управните спорови по тужбите против ак-

тите на заводот донесени во работите на. социјалното 
осигурување. 

Општа контрола за управување со фондовите за 
социјално осигурување вршат државните ф и н ж : пеш 
органи. 

ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Завод за социјално осигурување на околија (град) 

Член 6 
Собранието на заводот за социјално осигурување 

»а сколи јата (градот) го избираат непосредно работ-
ниците и службениците, уживатели на пензии и инва-
лиднини, кгуко и други осигуреници кои? по статутот 
на заводот имаат право на избор. 

Собранието се избира на две години. 
Член 7 

Собранието на заводот за социјално осигурување 
на околната*(градот) има од 20 до 100 членови. 

Бројот на членовите на собранието се утврдува со 
статутот на заводот сразмерно со бројот на осигуре-
ниците на подрачјето на око лиј ат а (градот). 

Член 8 
Собранието на заводот за социјално осигурува .ње 

на околијагга (градот) избира извршен одбор од 3 до 
7 члена и надзорен одбор од 3 до 5 члена. 

Извршниот одбор, како и надзорниот одбор, до-
несува одлуки и заклучоци на своите седници. 

Надзорниот одбор' може да- го запре извршува-
њето на незаконит акт на заводот и да му предложи 
на заводот за социјално осигурување на народната 
република донесување на конечно решение. 

За вршење стручна' контрола надзорниот одбор 
може да- овласти еден или повеќе стручни службе-
ници. 

Член 9 
Со редовните работи на заводот непосредно рако-

води директорот ко ј е наредбодавец за извршување 
на претсметката ,на заводот. 

Директорот се назначува од собранието на заво-
дот и тој за својата работа му одговара на собранието. 

Член 10 
Заводот за социјално осигурување на околната 

(ффдот) ги врши сите) работи во врска со оста арун а̂ -
ib>efd. правата на осигурениците и донесува решенија 
зџ правото на здравствена заштита«, на материјално 
обезбедувања додека трае времената неспособност за 
работа поради болест односно болување, материјално 
обеЈзбедување поради труднота и пораѓање, зак опиша, 
додатоци на деда како и решенија за правото на пен-
зија и инвалиднина. 

Член 11 
Заводот за социјално осигурување на околината 

(-градот) може по одлука од собранието да оснива 
п о с т а в и паради непосредно вршење службата на 
заводот во поодделни места, односно на поодделни 
подрачја или поголеми претпријатија, а може и да 
овласти поодделни претпријатија да вршат во спрове-
дувањето на осигурувањето определени работ« о» 
делокругот на заводот. 
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Члем 12 
Заводот »а соди јашо осигурување н* ок ол и јата 

(градот) се ?рижи за правилната и навредената на-
плата на придонесот за социјално осигурување, како 
if за изградувањето на другите обврски на стопанските 
организации, државните органи, установите и на ра-
ботодавците во спроведу®ањето на социјалното осигу-
рување по лостоеќите прописи, односно по овласте-
н а т а во смисла »а чл. 11 од оваа уредба. 

2. Завод за социјално осигурување на народната 
република 

Чле« 13 
Собранието на заводот за социјално осигурување 

Ла народната република го сочинуваат претставниците 
-РД сите заводи за социјално осигурување на околи-
ната (градот) на подрачјето на народната република* 
д*збрани од собранијата ка тие заводи сразмерно со 
(бројот на осигурениците. 

Со статутот на заводот за социјално осигурување 
ана народната република се определува бројот на чле-
новите од собранието на заводот, како if тоа на кол-
кав број осигуреници се »збира еде« член на собра-
нието. 

Собранието се избира на две години. 

Член 14 
Собранието на заводот за социјално осигурување 

Ц& народната република избира извршен одбор од 5 
до 7 члена и надзоре« одбор од 3 до 5 члена. 

Извршниот одбор, како и надзорниот одбор, до-
несува одлуки и заклучоци на своите седници. 

Надзорниот одбор може да става предлози на јав-
ниот правобранител за започнување! управен спор про-
лив незаконити^ акти на заводот со кои е повреден 
Законот во корист на поединец, а може и самиот да 
'{Започнува управни спорови против такви акти. 

За вршење стручна контрола надзорниот одбор 
може да овласти еден или повеќе стручни 'службе-
ници. 

Член 15 
Со редовните работи на заводот непосредно рако-

води директор кој е наредбодавец за извршување на 
ирел сметката на заводот. 

: Директорот се назначува од собранието на заво-
дот и тој за својата работа му одговара на собра-
нието. 

Член 16 
* Заводот за социјално осигурување на народната 

република е носител на фондот за пензионо и инва-
лидско осигурување и на фондот на средствата за до-
датоци на деца. 

Покрај тоа, заводот за социјално осигурување ш 
народната република врши надзор над целокупното 
(работење на заводите за социјално осигурување на 
околната (градот). 

Во вршењето на овој надзор, заводот за соци-
јално осигурување на народната република може да 
го запре извршувањето, да ги поништи и менува не-
'законитите акти на заводите за социјално осигуру-
вање на околијата (градот). 

3. Завод за социјално осигурување на автономната 
покраина и област 

Член 17 
Устројство^ и надлежностите на заводите за со-

цијално осигурување на Автономната Покраина Војво-
дина и на Автономната К о е ов ек о - мет ох иска Област ги 
установува Владата на Народна Република Србија со 
свои прописи. Со истите прописи се определуваат и 
меѓусебните односи н.а овие заводи спрема заводот за 
социјално осигурување на Народна Република Србија. 

МАДЛЕЖНОСТИ И ПОСТАПКА ВО ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРАВАТА 

1. Надлежност на здравствените органи и комисии во 
остварувањето на планот 

Член 18 
Здравствената заштита на осигурениците се оства«-

рува преку општа здравствена служба* кај здравстве-
ните установи или кај определени односно овластен« 
лекари. 

Член 19 
Материјалното обезбедување додека трае време-

ната неспособност за работа поради болест односно 
болување до два. месеца го одобрува директорот на 
заводот за социјално осигурување на околината (гра-
дот) по оцена од определени лекари-поедипцц, а преку 
два месеца — извршниот одбор на заводот по оцена 
односно согласност од здравствената комисија, со 
предлог од лекарот што го лекува осигуреникот. 

Здравствените комисии се формираат од најмалку 
два лекара и еден претставник на осигурениците опре-
делен од Собранието на заводот за социјално осигу-
рување па о коли јата (градот). 

Банските и климатските лекувања ги одобрува 
извршниот одбор .на заводот за социјално осигурува-
ње на околната (градот) по образложен предлог од 
комисијата за бањски и климатски лекувања во која 
Влегува, покрај потребниот број лекари, и еден прет-
ставник на осигурениците определен од собранието на 
заводот за социјално осигурување на, околната 
(градот). 

Член ГО 
Решенија за правото на инвалидска, пензија и ин-

валиднина донесува извршниот одбор на заводот за 
социјално осигурување на околната (градот) врз ос-
нова на налаз и оцена од инвалидско-пензионата ко-
мисија за одбитокот односно намалувањето на способ-
носта за работа. 

Инвалидско-пензионите комисии ги формира из-
вршниот одбор на 'заводот за социјално осигурување 
на народната република од потребен број лекари, ле-
кари специјалисти и стручни лица од онаа струка на 
која и' припаѓа осигуреникот. Членовите на комиси-
јата што не се лекари се назначуваат по предлог од 
соодветниот синдикален форум. 

Нав ал ид еко пензионише комисии се стручни органи 
на заводот за социјално осигурување на народната 
република, кој го определува бројот и седиштата HI 
овие комисии. 

Член 21 
Заводите за социјално осигурување на народните 

републики имаат одделни лекари — службеници што 
вршат контрола во поглед на правилното остварување 
на здравствената заштита на осигурениците и оцену-
вање на работната способност. 

2. Постапка и надлежности во решавањето на 
споровите 
Член 22 

Против решението од заводот за социјално осигу-
рување на околината (градот) со кое се установува 
иди ускратува правото врз основа на социјалното 
осигурување, осигуреникот има право на жалба до 
заводот за социјално осигурување на народната репу-
блика. 

Жалба може да поднесе, осем осигуреникот, и 
синдикалната организација на која и4 припаѓа осигу-
реникот, како и стопанската или општествената орга-
низација, државниот орган и установата при која е 
запослен осигуреникот. 

Кога се побија со жалбата оцената за работната 
способност за време болест и болување (чл, 19 ст. 1) 
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или оцената сд комисијата. за бањски и климатски ле-
кувања (чл. 19 ст. 3), срокот за подавање жалба е 
5 дена, а во сите други случаи срокот за подавање 
жалба е 15 дена од приемот на решението. 

Жалбата се подава преку заводот за социјално 
осигурување на околината (градот). 

Решенијата од заводот за социјално осигурување 
на народната република имаат значење на упр?« е и 
акт против кој може да се започне управен спор. 

Член 23 
Против решението за. правото врз основа на соци-

јалното осигурување донесено од стопанската органи-
зација овластела во смисла на чл. 11 од оваа. уредба, 
осигуреникот и синдикалната организација може да 
поднесе приговор до заводот за социјално осигуру-
вање на околната (градот) во срок од 8 дена ,по с о -
општувањето на решението. 

Решението од заводот по приговорот има значење 
на првостепено решение против кое има место на 
жалба во смисла на чл. 22 од оваа ' уредба. 

Против решението од испостава на заводот (чл-. 
11) нема место на приговор туку. на редовна жалба 
во смисла на чл. 22 од оваа уредба. 

Член 24 
Кога со жалбата против решението од заводот за 

социјално осигурување на околната (градот) се по-
бија налаз и оцена од лекар-поединец за работната 
сло со био ст на осигуреникот, заводот против чието ре-
шение е поднесена жалбата ќе прибави претходно на-
лаз и мислење од здравствената комисија (чл. 19 ст. 
2). По пријавеното мислење од комисијата, извршниот 
одбор на заводот аа социјално осигурување на око-
л н а т а (градот) или донесува сам ново р е ш е ш е ш и 
го испраќа предметот до заводот за социјално осигу-
рување на народната република- на решавање. 

Кога со жалбата се лобија оцена од здравстве-
ната комисија за времената неспособност за работа 
преку два месцеа (чл. 19 ст. 1), или оцена од коми-
сијата за бањски и климатски лекувања (чл. 19 ст. 3), 
извршниот одбор на заводот за социјално осигуру-
вање на народната република донесува решение по 
жалбата врз основа на прибавениот налаз и мисле-
њето на »вишата здравствена комисија. 

Вишата здравствена комисија ја формира извр-
шниот одбор на заводот за социјално осигурување 
на народната република од -потребен број лекари, ле-
кари-специјал ист и и од претставници- на осигурени-
ците определени од собранието на заводот. 

Член 25 
. Извршниот одбор на заводот за социјално осигу-

рување на народната република, кога решава по жал-
бите со кои се побија налаз и оцена од инвалидско-
пензиона комисија (чл. 20 ст. 1), донесува свое реше-
ние врз основа на прибавеното мислење од вишата ни-
зали дско-пензиона комисија. 

Вишата инзалидско-пешиона комисија ја фор-
мира извршниот одбор на заводот за социјално оси-
гурување на народната република од потребен број 
лекари и лекари-специјалисти, и од потребен број 
стручни лица од онаа струка на која и припаѓа осигу-
реникот, определени по предлог од земскиот совет на 
Сојузот на синдикатите на народната република. 

НАДЛЕЖНОСТ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
7 Член 26 
Органите на народните одбори и на владите, над-

лежни за работите на социјалната политика, можат да 
го запрат извршувањето на секој незаконит акт на за-
водот за социјално осигурување на околната (градот) 
и да му предложат на заводот за социјално осигуру-
вање на народната република донесување конечно ре-
шение по истата работа. 

Исто така, државните органи од претходниот став 
можат да му предложат на надлежниот јавен право-

§апочнуб^ње управен спор против незакони-
т у Ш на заводот за социјално осигурување на на-

родната република со кој е повреден законот во ко-
рист на поединец. 

Заводите за социјално осигурување се должни на 
државните органи од ст. 1 од овој член да им ги да* 
дат сите потребни податоци за своето »работење, 

Член 27 
Кога надлежниот државен орган ќе го запре врз 

основа на чл. Љ од оваа уредба извршувањето на актот 
на заводот за социјално осигурување на околната (гра-
дот) затоа што е повреден законот било во корист било 
на штета на поединец, органот на заводот чиишто акт 
е запрен (извршниот одОор или директорот) е должев 
во срок од 15 дена или да донесе ново решение Ѕ8 еми* 
ела на забелешките од државниот орган или да го ис* 
прати предметот до заводот за социјално осигурување 
на народната република поради донесување конечна 
решение. 

Кога заводот за социјално осигурување на око-
л н а т а (градот) ќе донесе -сам ново решение место она 
чие што извршување е запрено, е должен тоа решение 
да го испрати и до државниот орган што го донел ре-
шението за запирањето нд извршувањето на поранеш-
ното решение на заводот. 

Ако заводот за социјално осигурување на околи-
јата (градот) не ќе донесе сам ново решение, туку ќе 
го испрати предметот на второстепено решавање, за-
водот за социјално осигурување на народната репу-
блика е должен да донесе конечно решение во срок 'од 
30 дена. 

Ако заводот за социјално осигурување на народната 
република не ќе донесе конечно решение во срок од 30 
дена, осигуреникот чие што право е во прашање може 
да започне управен спор како да е донесено второ-
степеното решение на негова штета. 

Член 28 
Кога надлежниот државен орган ќе установи дека 

со решението ка заводот за социјално осигурување 
на народната република е повреден законот во корист 
на поединец, ќе испрати во срок од најмногу 15 дена 
свои забелешки до заводот. 

Ако органот на заводот (извршниот одбор или ди-
ректорот) на чие решение се ставени забелешки не ќе 
го испрати до државниот орган во срок од 15 дена но-
вото решение донесено во смисла на забелешките 
државниот орган ќе му стави 'предлог на надлежниот 
јавен правобранител за започнување управен спор. 

Тужбата на јавниот правобранител, со која се за-
почнува управен спор против решението на заводот за 
социјално осигурување на народната (република, го 
запира извршувањето на решението во оној обем во 
кој се побија решението со тужбата. 

Член 29 
Одредбите на чл. 26 до 28 од оваа уредба важат 

аналогно и за случаи да се запре извршувањето 
актите на заводот, односно започнување управни спо* 
рови против актите на заводот, од страна на надзор-
ниот одбор на заводот за социјално осигурување вр1* 
основа на чл. 8 ст. 3 и чл. 14 ст. 3 од оваа уредба'. 

ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ' 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 30 
Со цел да се обезбедат средства за расходите на 

социјалното осигурување се оснива фонд за социјална 
осигурување1. 

Член 31 ': 
Средствата на фондот се состојат од: 

а) придонесот предвиден со Уредбата за лцшг-
донесот за социјално осигурување („Службен Лист на 
ФНРЈ", бр, 18/52); 

б) дотациите од буџетот; 
В) други* приходи установени со посебни про-

писи-
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Члан 32 
Раоподелбата на средствата иа фондот за соци-

јално осигурување во 1952 година иа заодите за со-
цијално осигурување на народните републики ја врши 
Министерот на финансиите на ФНРЈ во сагласност со 
Советот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ. 

Члем 33 
Собранието на заводот за) социјално осигурување 

на народната република 'управува со средствата* што 
му се доделени на републичкиот завод и врши надзор 
над нивната употреба. 

Собранието на заводот за социјално осигурување 
иа народната република ги распределува в о 1952 го-
дина доделените средства на фондот на републичкиот 
вавод и на фондовите на одделни заводи за социјално 
осигурување на о к о м и т а (градот). 

Средствата од фондот на заводот за социјално 
осигурување на народната републшса собранието ги 
распре? ел ув а на расходите: 

а) за пензионо осигурување; 
б) за инвалидско осигурување; 
в) за исплата ка додатоците на деца за сите 

корисници на подрачјето на народната република; 
г) за лични и материјални трошкови иа службата 

на заводот за социјално осигурување на народната 
република. 

Член 34 
Собранието на заводот за социјално осигурување 

иа околината (градот) управува со средствата што му 
се доделени на заводот и врши надзор над нивната 
употреба. 

Собранието ги распределува средствата на фондот 
иа заводот на расходите: 

а-) за исплати на материјалното обезбедување и 
jfia други .ираза на осигурениците, што се вршат од 
средствата на сопствениот фонд; 

ѕ в) за лични и материјални трошкови на слу-
жбата на заводот. 

Член 35 
Заводите за социјално осигурувања »одат пропи-

шана книговодствена и статистичка евиденција. 
Осем тоа, заводите за социјално осигурување на 

о к о ли јат а (градот), со цел за трајна расподелба на 
средствата од фондот на социјално осигурување, ја 
утврдуваат висината на нормалните! расходи за боле-
сничко и инвалидско осигурување кај одделни прет-
пријатија. 

Член 36 
Со заштедите што ќе ги оствари заводот за соци-

јално осигурување на околната (градот) со контро-
лата над работењето на претпријатијата во спрове-
дувањето на социјалното осигурување, или инаку — 
со откривање неправилности во користењето на со-
цијалното осигурување (на пр.: уживање пензија при-
м а т а о л други органи врз основа на недоволно доку-
ментиран став, уживање инвалидска пензија или' ин-
валиднина од страна на лица чија инвалидност пре-
станала, користење додатоци на.' деца од страна на 
лица на кои не им припаѓа тоа право по прописите и 
ел.), располага самостојно собранието на заводот со 
чија дејност е остварена заштедата. 

Начинот за употреба на овие средства ќе се про-
пише одделно. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Ако во поодделни околии нема услови за осни-

вање завод за социјално осигурување, владата на 
народната република, по предлог од собранието на за-
водот за социјално осигурување на народната репу-
блика односно од времениот одбор за социјално оси-
гурување (чл. 40 ст. 1), може да одобри да се основа 
завод за социјално осигурување за подрачје на две 
или повеќе околии, односно за подрачје на град и на 
една или повеќе околии. 

Собранијата на два или повеќе заводи за соци-
јално осигурување на околната (градот) можат со-

гласно да -одлучат да се соединат нивните админи-
страции. Во тој случај собранијава избираат и заед-
нички изврше« одбор. 

Член 38 
Додека не ќе се спроведе потполна о^ г а н и з а | Ц»Ја 

на заводите за социјално осигурување во сите околии* 
и градови иа .подрачјето на одделна народна репу* 
блика, времениот одбор иа заводот за социјално оси-
гурување на народната република (чл. 40) ќе опре-
дели, -кои заводи з а социјално осигурување ќе доне-
суваат самостојно решенија за правата на осигуре-
ниците од п е н з и о н о г и инвалидското осигурување, а 
кои заводи ќе ги донесуваат тие решенија по прет-
ходна потврда од заводот за социјално осигурување 
на народната република или од наго определениот зз-
вод за социјално осигурување на околината (градот). 

Исто така«, времениот одбор иа заводот за соци-
јално осигурување на народната република може за 
подрачја на одделни околии и градови времено. да г о 
задржи во својата надлежност донесувањето на ре-
шенијата за правата на осигурениците од пензионо™ 
и инвалидското осигурување, а може тие работи вре-
мено да ги додели и во надлежност на заводот за 
социјално осигурување на друга околија (град). 

Решенијата од заводот за социјално осигурување 
на народната република донесени во случаите од 
претходниот став се конечни и против ние може да 
се започне управен спор во смисла на чл. 6 од Зако-
нот за управните спорови. Одредбите од чл. 26 ст. 2 
и чл. 28 од оваа уредба важат и за овие решенија. 

Член 39 
Синдикалните организации ќе ги организираат и 

спроведат изборите за собранија на заводите за со-
цијално осигурување на околија (град) најдоцна д о 
31 октомври 1952 година, а изборите за собранијата 
на заводите за социјално осигурување на народните 
републики — најдоцна до 31 декември 1952 година. 

Првите собранија на заводите за социјално оси-
гурување на околија (град) ќе ги изберат работнич-
ките совети на работните колективи на стопанските 
организации, синдикалните организации на други ко-
лективи и општествените организации на пензионе-
ри! е, учествувајќи во изборот сразмерно со бројот 
на осигурениците што ги претставуваат. Овие собра-
нија ќе се избираат така што за заводите на чие .под-
рачје има до 4.000 осигуреници да се избира собрание 
од 20 члена, а за заводите со поголем број осигуре-
ници може да се избира на секоја илјада осигуреници 
уште по едеп член на собранието, но најмногу до 100 
членови. 

Времениот одбор на заводот за социјално осигу-
рување на народната република (чл. 40 ст. 2) ќе i o 
определи, во согласност со -советот за народно здрав-
је и социјална политика на владата на народната ре-
публика, бројот на делегатите за првото собрание на 

. заводот за социјално осигурување на народната репу-
блика, како и тоа колкав број осигуреници ќе изби-
раат по еден делегат заводите за социјалното осигу-
рување на околната (градот). 

Народниот одбор, односно владата на народната 
република може да ги поништи неправилно спроведе-
ните избори. 

Член 40 
До изборот на собранието на заводот за социјал-

но осигурување на околната (градот) работењето 
од негова!а надлежност ќе го врши времениот одбор 
на социјалното осигурување именуван од .народниот 
одбор по предлог од околискиот (месниот) синдика-
лен совет. 

До изборот на собранието на заводот за социјално 
осигурување на народната република, работењето о д 
неговата надлежност ќе го врши времениот одбор на 
социјалното осигурување именуван од советот за на-
родно здравје и социјална политика на народната ре-
публика но предлог од земскиот совет на сојузот на 
синдикатите. 

Член 41 
Времените одбори на заводите за социјално оси-

гурувале (чл. 40 ст. 1 и 2) ќе ги организираат засо-
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дите за социјално осигурување и нивното (работење, 
ќе подготват предлог на статутот на заводот, ќе под* 
готват предлог ва систематизација на работните ме-
ста и ќе извршат постајање на потребните службе-
ници. 

Подавањето на раководни « други стручни слу-
жбеници на заводот за социјално осигурување на 
околината (градот) се врши во согласност со заводот 
за социјално осигурување на народната република. 

Член 42 
Додека не ќе се донесат статутите со кои ќе се 

определи надлежноста на одделните орган« на заво-
дите за социјалното осигурување, решенија за правата 
на осигурениците врз основа «ai социјалното осигуру-
вања ќе донесуваат директорите на заводите, доколку 
по Одредбите од оваа урдеба за донесување тамви 
решенија не се надлежни извршните одбори на заво-
дите. 

Член 43 
Народните одбори и советите за народно здравје 

и социјална политика на народните републики, предан 
•вајќи ги работите на социјалното осигурување на заво-
дите за социјално осигурување, ќе им ги предадат и 
службениците што ги вршат тие работи, како и инвен-
тарот, архивите, работните книги и евиденциите што 
се однесуваат до социјалното осигурување. 

Исто така, народните одбори ќе им обезбедат на 
заводите за социјално осигурувале простории потреб-
ни за нивното работење. 

Член 44 
Додека не ќе се донесат посебни прописи со кои 

Се регулира статусот на службениците на заводите за 
социјално осигурување, службеничките односи на 
службениците на заводите ќе се регулираат ио одред-
бите од Законот за државните службеници, а нивните 
Плати — по одредбите од чл. 14 од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
'органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52). 

Член 45 
Придонесите за Социјално осигурување уплатени 

од стопанските организации за периодот од 1 јануари 
1952 година до 31 март 1952 година, и износите упла-
тени за истиот период од приватните работодавци на 

"име прва и втора разлика во полната цена на чине-
њето односно во платите, влегуваат во фондот за со-
цијално осигурување. 

Расходите на социјалното осигурување извршени 
Во периодот од 1 јануари 19-52 до 31 март 1952 година 
fee сметаат, како расходи на фондот за социјално оси-
гурување. 

Член 46 
Жалбите изјавени против решенијата за правата 

врз основа на социјалното осигурување донесени до 
денот на влегувањето во сила на оваа уредба ќе ги 
решат органите што биле по прописите од Законот за 
.социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии надлежни за решавање по 
Жалбите до влегувањето во сила на оваа уредба. 

Решенијата на советите за народно здравје и со-
цијална политика на народните републики донесени 
ВО прв ст шен, против кои не се поднесени жалби до 

'влегувањето в о -сила на оваа уредба, а срокот за 
јмсалба не поминал уште, се сметаат за конечни. Про-

такви решенија може да се започне само управен* 
^далрор* Срокот за започнување управен спор (чл. 21 од 
^фаасрнот за управните спорови) почнува да тече од 

*д1в6т на влегувањето во сила на оваа уредба. 
/ Жалбите изјавени во отворениот срок по влегу-

вањето во сила на оваа уредба ќе се земат в о по-
н а ш а како тужби со кои се започнува управен спор. 

Член 47 
Поблиски прописи за организацијата на службата 

за социјално осигурување и за постапката за оства-
рување правата на осигурениците и поблиски про-
писи за финансиското работење на заводите за соци-
јално осигурување, во смисла на одредбите од оваа 
уредеа ќе донесе Советот за народно здравје и соци-

јална политика на Владата на ФНРЈ, во согласност 
со Претседателот на Советот за законодавство н из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ, одно-
сно во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ. 

Член 48 
Од денот на спроведувањето во живот на орг* 

низ аци] ат а на социјалното осигурување по оваа уред-
ба на подрачјата на одделни народни републики нема 
да се применуваат прописите од Законот за социјал-
ното осигурување на работниците и службениците а 
нивните фамилии што се однесуваат до организаци-
јата на службата и постапката за оствар^ац^ справата 
на осигурениците, доколку се во спротивност со од-
редбите од оваа уредба. 

По исклучок, одредбите од чл. 96 од Законот $$ 
социјалното осигурувале на р%ботр®|!$р и здУШ.^ 
ииците и пишите фамилии ќе с$ приметуваат Ш 
декември 1952 година и без одделно Ш 
заводите за социјално осигурување на околија** (ср*? 
дот) во смисла на чл. 11 од оваа уреден, со тоа штф 
во поглед на решавањето "на спорФ&кт$ ќе Се при-
менуваат одредбите на чл. 23 о д оваа уредба. 

Члеи 49 
Оваа уредба влегува во сила оо денот на објаву* 

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народи« 
Република Југославија". 

2 јуни 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана* 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

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

343. 
Врз основа на чл. 1 од Законот еа овластување на 

Владата на ФИРЈ за донесување уредби лораш согла* 
сување односите во стопанството со новиот стопанска 
систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесувам 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ПРЕКУ БАНКА И 

ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ 

I. Обврска на работењето преку банка 
Член 1 

Стопанските организации, задругите, задружните Н 
општествените организации, државните органи! и уста: 
кови (во натамошниот текст: комитенти), се должи« 
да го вршат целокупното свое финансиско работење 
преку Народната банка на ФНРЈ (во натамошниот 
текст: банка), по одредбите од оваа уредба. 

Член 2 
Како финансиско работење преку банка во смисла 

да оваа уредба се смета вршењето преку банка на 
сите парични примања и издавања настанати од ме-
ѓусебните односи: на комитенгите, како и од нивните 
односи оо населението. 

И. Плаќање со вирман 
Член 3 

Сите свои меѓусебни плаќања комитетите ги 
вршат со вирман (вирмански налог, барира« чек и 
друга инструменти за пренесување) преку своите 
сметки при банката, ако со одредбите од оваа уредба 
не е предвидено инаку (чл. 6). 

За тал цел комитетите имаат при банката свои 
текуќи и други сметки. 

Задругите што не се наоѓттг во местото во кое 
е банката при која имаат текуќа сметка и откупните 
претпријатија, можат да имаат и сметковна книшка^ 
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Општествените организации можат да го вршат 
своето финансиско работење и со сметковна книшка. 

Установите со самостојно финансирање држат 
Ири банката текуќа сметка. Другите установи и др-
жавни органи Го вршат своето финансиско работење 
со буџетски акредитив. По исклучок, тие можат да 
работат и преку текуќа сметка при банката ако до-
бијат претходно одобрение за таков начин на рабо* 
тење. Одобрение за отворање текуќи сметки дава 
Министерството на финансиите на ФНРЈ за сојузните, 
а министерството на финансиите на народната репу-
блика за републичките и локалните органи и установи. 

Член 4 
Плаќање преку банка можат да се вршат само по 

налог од сопственикот на текуќата сметка или на 
сметковната книшка односно -по налог од корисникот 
на буџетскиот акредитив. 

Банката го извршува налогот само ако е обезбе-
дено при неа покриќе за тоа. 
, По исклучок, банките ќе ја задолжат текуќата 

Шетка, ^сметковната книшка, одн сон а буџетскиот 
акредитив и по правосилна одлука на судот или др-

жавната арбитража односно по правосилно решение 
• донесено во управната или администратишо-казне-
1гата постапка, доколку има покриле на текуќата 

(сметка, на сметковната книшка, односно на- парти-
јата и позицијата на буџетскиот акредитив. 

Банката ќе постапи во смисла на претходниот 
став и кога се работи за налог за наплата на доеле-
алите обврски спрема буџетот и општествените Фон-
дови, издаден според Уредбата за наплата на доспе« 
злите обврски; спрема буџетот и општествениот амор-
тизационен фонд („Службен лист на ФНРЈ", број 
38/51). 

Налогот за наплата од претходниот стаз банката 
t должна да го изврши пред сите други налози. 

Член 5 
На вирманските налози комитентите се должни 

да ја назначат целта на нареденото пренесување на 
паричните средства (плаќањето) на начинот што го 
пропишува Народната банка на ФНРЈ. 

III. Плаќање со готови пари 
Член 6 

К о м и т е т и т е можат да вршат плаќање со готови 
лари во овие случаи: 

) ) за плати, заработка и други при надлежности; 
2) за откуп на сел ско~сто лански производи кога 

се врши непосредно од индивидуалните производи-
тели ; 

3) на други, комитенти — обврзани иматели на 
текуќи и други сметки — д о 3.000 динари при секоја 
поединечна исплата, ако наоѓа, комитентот дека таков 
начин на плаќање е порационален; 

4) на сите други корисници до 3.000 динари при 
секоја поединечна исплата; исплатите поголеми: од 
З.ООО динари се вршат преку банка. 

По исклучок од ограничувањето предвидено во 
точ. 3 и 4 на претходниот став, банката може, ако 
најде дека е тоа згодно, да му одобри на комитентот 
да врши плаќање со готови пари без обзир на виси-
ната на износот. 

Задругите можат да вршат исплати со готови 
пари без ограничување на сопствената каса, со тоа 
што да вршат пресметка со банката според чл. 12 од 
оваа уредба. 

Член 7 
Готови пари потребни за исплата на плати, зара-

ботка и други иринадлежности, како и за исплата на 
аконтации за плати, з а р а б о т и и други принадлежно-
сти, комитетите ги подигаат исклучиво од банката. 

За другите исплати во готови пари на сопствената 
каса комитентот ги подигаат, по правило, потребните 
готови пари од банката, но тие исплати можат да се 
вршат и од готовите дари примени на , сопствената 
каса (дневен ћазар &'друѓи примања в о > о т 6 б а * Ш # К 

Задругите што не се во местото во кое се наоѓа 
седиштето на банката можат да вршат исплата нај 
платите и з а р а б о т и т е односно на аконтациите за 
плати и заработка од пазарот или од други при-
мања под услов да извршат со банката пресметка на 
тие исплати според чл. 12 од оваа уредба. 

За исплати во гогови пари што се вршат во друга 
околија (град), комитентитс подигаат готови пари од 
банката во таа околија (град), служејќи се при тоа со 
соодветните банкарски инструменти (кредитно писмо, 
циркуларно кредитно писмо, акредитив и др.). Отста-
пувања од ова се дозволени само во исклучителни 
случаи по претходно одобрение од банката. 

IV. Употреба на готовите пари 
Член 8 * 

Народната банка на ФНРЈ врши благајничка слу-
жба за сметка на своите комитенти. Оваа служба се 
состои во прибирање готови, пари од комитетите, во 
издавање готови пари на комитентите на употреба 
како и во примање уплати и вршење исплати во го-
тови пари за сметка на комитетите . 

Месните, градските и задружните штедилници вр-
шат, по потреба, благајничка' служба за сметка на На* 
родната банка на ФНРЈ. 

Сите пошти во земјата вршат благајничка служба 
за сметка на Народната банка на ФНРЈ. 

Член 9 
Поради правилно вршење благајничка служба за 

сметка на своите комитенти, банката може да бара, по 
потреба, од комитетите да и* поднесуваат пријави за 
предвидувањата на своите примања и издавања на го-
тови пари во определен временски период. 

Член 10 
Комитетите, месните, градските и задружните 

штедилници и поштите можат да држат при себе го-
тови пари по правило, само до висината на благај-
нискиот максимум. 

Благајничкиот максимум им го определува дирек-
торот на.- филијалата на Народната банка на ФНРЈ на 
комотен тит е до висината на нивните просечни едно-
дневна! исплати во готови пари, а на месните, градски-
те и задружните штедилници и поштите во висината 
потребна за несмеќазано вршење на нивните текуќи 
работи. 

Против решението од директорот на филијалата на 
Народната банка иа ФНРЈ за висината на благајнич-
киот максимум комитетите, штедилниците и пошти!е 
можат да подадат жалба до советодавниот одбор иа 
филијалата на Народната банка на ФНРЈ. 

Член 11 
Готовите пари примени во текот на денот на соп-

ствената каса (пазар од продажба на стоки и ел.) ко-
м и т е т и т е ги полагаат на својата сметка при банка7а 
истиот ден а најдоцна наредниот ден наутро. По ис-
клучок, на комитетите што се далеку од седиштето 
на банката или поштата', банката може да им одобри 
да не ги полагаат готовите пари примени на сопстве-
ната каса секидневпо туку во сроковите што ќе им ги 
определи банката. 

Задругите можат по спогодба со банката да ги 
полагаат готовите пари примени на сопствената каса 
и во подолги срокови, но најмалку еднаш месечно 

Член 12 
За исплатите извршени на сопствената каса од 

прибраните готови пари (чл. 7 ст. 2 и 3) комитен-
т е вршат пресметка со банката при наредното пола-
гање на готовите пари на банката, а. на начинот што 
го пропишува Народната банка на ФНРЈ. 

Задругите можат да ја вршат пресметува еднаш 
месечно. 

Член 13 
На .уплатници! е и на други документи за уплата* 

како и на налозите за исплатата на готовите пари што 
и' се предаваат иџ банката или на пошта, комитетите 
го озшјчуЦат основот на уплатат^ односно целта на 
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исплатата, на начинот што го пропишува Народната 
банка на ФНРЈ. 

Член 14 
Со дел да се проверува дади се врши благајнич-

кото работење по одредбите од оваа уредба, банката 
може да врши преглед на благајничкото работење на 
своите комитенти. Овој преглед се врши врз основа 
на писмен налог од банката во кој ќе се означи лицето 
што е определено да го изврши прегледот. 

V. Прекршоци 
Член 15 

Со парична казна ло 10.000 (десет илјади динари) 
ќе се казни за финансиски прекршок одговорниот слу-
жбеник на комитентот: 

1) ако изврши непосредно плаќање помеѓу коми-
т е т и т е , осем во случаите предвидени со оваа уредба; 

2) ако изврши исплата со .готови пари место со 
вирман, осем во случаите кога« е тоа дозволено; 

3) ако условува да се извиши исплата со готови 
пари во 'случаите кога е пропиша« вирмански начин 
на плаќање; 

4) ако ја означи неправилно целта на пренесува-
њето на паричните средства на вирманскиот налог; 

. 5) ако изврши недозволено исплата од дневниот 
пазар; 

6) ако пренесе недозволено готови пари од една 
околија (град) во друга, поради вршење исплати во 
готови пари; 

7) ако не поднесе пријава по чл. 9 или внесе не-
точни податоци во пријавата; 

8) ако го пречекори благајничкиот максимум; 
9) ако не изврши со банката пресметка на испла-

тите извршени на сопствената каса; 
10) ако употреби готови пари за друга цел од 

онаа што е означена на исплатниот документ, и ако го 
означи неточно на уллатниот документ основот за 
уплата на готови пари. 

Лицето од претходниот став нема да биде одго-
ворно ако го извршило дејството односно лропустот 
по писмена наредба од старешината и тоа откога му 
обрнал претходно внимание на старешината за непра-
вилноста на издадената наредба. Во овој случај за 
прекршокот одговара лицето што ја издало писмената 
наредба по повод која дошло до прекршок. 

Паричните казни од овој член ги сносат лицата 
што се казнети за прекршок. 

Ако не може да се установи лицето одговорно за 
прекршок, ќе одговара односната стопанска, задружна 
и општествена организација, односно установата со 
самостојно финансирање. Во тој случај паричната ка-
»на се наплатува од платниот фонд на организацијата 
односно установата. 

Член 16 
Кога ќе го утврди банката, прекршокот од прет-

ходниот член, веднаш ќе испрати пријава до органот 
н а д е ж е н за водење административно-казнената fto-
CTadka. 

Член 17 
Административно-казнената постапка по прекршо-

ците од оваа уредба ја водат овластените службеници 
на министерството на финансиите на народната репу-
блика, а казната ја изрекува министерот на финалните. 

Министерот на финансиите на народната република; 
може да го пренесе водењето на ааминистративно-ка-
знената постапка и изрекувањето на казната на орга-
ните на народниот одбор на околината односно градот. 

Член 18 
Банката наплатува од комитетите пенали од 2°/0о 

(два од илјада) од износот во дадениот случај:^ 
а) ако држат комитентите во касата повеќе го-

тови пари од определениот благајнички .максимум, и 
б) ако вршат и наредуваат наплати со готови 

пари спротивно на прописите од оваа уредба. 
Банката е должна да плати пенали од 2°/0п (два 

од илјада) од износот во дадениот случај ако не ги 
изврши налозите на своите комитенти во определениот 
срок. 

Член 19 
Банката е должна да ш изврши т врше сите на-

лози на своите комитенти, издавши согласно ка по-
с т о е в т е прописи. Ако поради ненавремено извршу-
вање на налозите би станала материјална штета за 
комитентот, комитентот може да поднесе тужба за 
надокнада на штетата до надлежната државна арби-
тража. 

VI. Завршни одредби 
Член 20 

Поблиски прописи за извршување на оваа уредба 
донесува Министерот на финансиите на ФНРЈ, 

Член 21 
Со влегувањето во сила на оваа уредба престану-

ваат да важат Уредбата за плаќањето во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51) и Уредбата за 
планската употреба на готовите пари во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 71/48) и сите прописи 
донесени врз основа на овие уредби. 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

29 мај 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

344. 
Врз основа на чл. 38 ст. 2 од Законот за планското 

управување со . народното стопанство и аналогно на 
прописите од Законот за заштита на авторското право, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА АНГАЖИРАЊЕТО И НАГРАДУВАЊЕТО НА ЛИ-
ЦАТА ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО СНИМАЊЕ И ИЗРА-

БОТКА НА ФИЛМОВИ 

Член 1 
Врз основа на одредбите од оваа уредба се регу-

лираат работните односи и наградувањето на лицата 
што учествуваат во работите на снимање ш изработка 
на филмски творби, како и надокнадите на лицата што 
ш отстапуваат правата за снимање сценарија и му 
зички творби за филм. 

I. Ангажирање 
Член 2 

За снимање и изработка по одделна филмска твор-
ба претпријатието за производство на филмови може 
со договор да ангажира следен персонал: режисер на 
филм, директор uta филмска екипа, снимател на филм, 
снимател на звук, сценограф, монтажер, музички со-
работник, маскер, главен о с в е т л у в а регистратор на 
снимање, филмски артисти, цртачи на костими и друг. 

По исклучок, претпријатието за производство на 
филмови може да ангажира поодделни лица за посто-
јана работа на снимање и изработка на филмови, и тоа: 

а) за потребите на филмските и музички архиви; 
б) за режирање, снимање и монтажи на филмски 

репортажи, наставно - просветни филмови и цртани 
филмови; 

в) за вршење работи на директор на екипа за 
снимање филмови, за музички соработник, декоратер-
архитект, снимател на звук, главен освежувач, маскер 
(шминкер), гардеробер,, реквизитер, цртач на ефекти, 
за вршење работи на консултација по стручно-тех-
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личните прашала, како и за вршење работи на умет-
ни чк о - о рг аниз аци оно раководење со работите за сни-
мање филмови. 

П ом ошн о-т е х н и чк и т е, административно-комерцијал-
ните »работи во екипите за снимање на филмови му се 
доверуваат, по правило, на персоналот што е во ра-
ботен односно службенички однос. 

Член 3 
Договорот за ангажирање лицата од чл. 2 на оваа 

уредба е договор за работа и мора да биде писмен. 
По исклучок, не се сметаат во работен однос ли-

цата што се ангажираат само за вршење поодделни 
»определени работи при снимањето и изработката на 
филмови, ако не влегуваат во состав на екипа за 
снимање филм (како на пр.: сценограф што е анга-
жиран само за изработка на цртеж за декор; лица! 
Ангажирани за изводење музика при снимањето на 
,'филм; лица ангажирани за изработка делови на гар-
дероба и реквизити и сличио). 

Член 4 
Со договорот за ангажирањето се утврдуваат ме-

ѓусебните орава и обврски, и се опре дед ува: 
а) филмската творба за која се ангажира одно-

сното лице, а ако се ангажира за постојна работа — 
|дали се склучува договорот на определено ш и на -не-
сир е тг е л ен о време: 

б) на* кои работи ќе работи ангажираното лице; 
и) условите под кои што ангажираното лице ќе 

ги врши своите работи; 
г) времето во кое треба да се изврши реализаци-

јата на филмот и времето за кое се ангажира одно-
сното лице, ако е во прашање ангажман за опреде-
лена филмска творба; 

д) висината на хонорарот и начинот на плаќањето, 
Како и висината на надокнадата за патување и за ра-
бота вон од местото на редовното живеење; 

ѓ) условиле и наградувањето во други форми и 
начинот за давање на такви напади; 

е) разложите и начинот на престанокот на дого-
ворот за ангажирање, ако е во прашање ангажман 
аа постојана работа; 

ж) условите под кои може да се раскине дого-
ворот за ангажман и меѓусебните права и должности 
Во случаите на прекинување на договорот; 

з) начинот за решавање споровите што настанале 
од договорот за ангажирање. 

Член 5 
Договорот за ангажирање го склучува во име на 

претпријатието директорот на претпријатието откога 
ќе го сослуша мислењето на уметничкиот совет при 
претпријатието односно уметничкиот раководител. 

II. Наградување 
Член 6 

На лицата ангажирани за учество во работите на 
снимање и изработка на поодделни филмски творби 
ќе им се плаќа паушален хонорар за целокупното уче-
ство во реализацијата на филмската творба односно 
за извршување на определена работа. 

Износот на паушалниот хонорар се утврдува во 
договорот за ангажирањето. 

Висината на хонорарот зависи од видот на филм-
ската творба, од видот и значењето на работите што 
треба да ги врши ангажираното лице, од времето на 
реализацијата на филмот, односно од времето на уче-
ството на ангажираното лице во реализацијата на 
филмот, од сложеноста на уметничките, кинематограф-
ските стручни и организациони проблеми, како и од 
покажаниот успех на ангажираното лице во досега-
шната работа на снимање и изработка на филмови. 

Претпријатието за производство на филмови може 
да договара хонорари во границите на износите пред-
видени во пр едем ет кат а на трош« ов ите на снимањето 
на односниот филм, што е одобрена од страна на над-
лежниот орган на стопанската управа. 

Паушалнитв хонорари из нос ат помалу, и тоа: 
а) при изработка н* полнометражни уметнички 

филмови: 
Дина;)« 

за изработка доодена книга на 
снимањето 30.000 

за режисер на филм 150.ООО 
за асистент на режисер 80.000 
за снимател на филм 110.000 
за прв асистент на снимател 

на филм 75.000 
за втор асистент на снимател на 

филм 70.000 
за снимател на звук 90.000 
за асистент на снимател на звук 75.000 
за водач на снимањето 80.000 
за сценограф 90.000 
за самостоен монтажер 75.000 
за регистратор на снимањето 70.000 
за главен осветлувач 75.000 
за главен маскер (шминкер) 75.000 
за директор на екипа (продуцент) 110.000 

б) при изработка на документарни филмови ми-
јата реализација бара сценарио и разработена режи-
р а книга на снимањето: 

Динари 
за режисер на филм 45.000 
за асистент на режисер 28.000 
за снимател на филм 35.000 
за асистент на снимањето 28.000 

в) при изработка на други документарни филмови 
и филмски репортажи преку 200 метра должина ипо 
се снимаат врз основа на утврдена режиска концеп-
ција: 

Динари 
за режисер на филм 25.000 
за асистент на режисер 18.000 
за снимател на филм 22.000 
за« асистент на снимател 18.000 

г) при изработка на наставно-ri,росне пти филмови 
мијата реализација бара сценарио и разработена ре-
жимска книга на снимањето: 

Динари 
за режисер на филм 35.000 
за асистент на режисер ' 22.000 
з± снимател на филм 30.000 
за асистент на снимател 22.000 

д) при изработка на други нг ст а-в но - просветни 
филмопи; 

Динари 
за режисер на филм 25.000 
за асистент на режисер 18.000 
за снимател на филм 22.000 
за асистент на снимател 18.000 

Најниските износи на паушалниот хонорар озна-
чени во претходниот став важат само за оние. лица 
што се ангажирани за вршење работи односно дол-
жности. (работно место) и ако ангажираното лице уче-
ствува во реализацијата на филмот за сето време до-
дека работи екипата при снимањето односно изработ-
ката на филмот. 

Паушалните хонорари износат нај малу, и тоа: 
Динари 

а) за големи (главни) ролји 40.000 
б) за средни ролји 20.000 

Член 7 
Паушллните хонорари од претходниот член на 

оваа урдева се плаќаат по завршетокот на филмот. 
Со договорот за ангажирање може да се утврди 

исплата на аконтација на паушалниот хонорар. 
Аконтациите можат да се договараат само' во вид 

на еднакви месечни износи, со тоа што вкупниот из-
нос на сите месечни аконтации до завршетокот на 
филмот да не може да изнесува повеќе од 70% од 
договорениот хонорар. 
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Филмон ата творба се. смета за завршена откога ќе 
се изработи и прегледа првата стандардна копија. 

Член 8 
Лицата ангажирани во смисла на чл. 2 ст. 2 од 

оваа уредба за постојана работа на работите на сни-
мање . и изработка на филмови за својата работа до-
биваат месечна плата. 

Месечната плата може да се договори во износот 
UITO не може да биде помал од 5.000 ниту поголем 
о т 15.000 динари, а кој се определува со обзир на 
видот на работите за кои се ангажира лицето и на 
неговата стручна спрема и способност за вршење на 

* овие работи. 
Со правилникот за платите на претпријатијата за 

производство на филмови поблиску ќе се определат 
износите на месечните плати за поодделни работи на 
снимање и изработка на филмови од чл. 2 ст. 2 на 
оваа уредба. Ако се однесува правилникот и До умет-
ничкиот и помошниот уметнички персонал, аналогно 
ќе се применуваат прописите за платите на уметнич-
киот персонал. 

Месечната плата па снимател на звук, декоратер-
•архитект, главен осветлувач, главен маскер и дирек-
тор на екипа за снимање филмови, што се ангажирани 
за постојана работа во смисла на чл. 2 ст. 2 од оваа 
уредба, може да се договори и до 20.000 динари ме-
сечно, доколку овие лица располагаат со нарочна 
спрема и способност за вршење на соодветни работи 
и доколку во својата работа покажале вонредни ква-
литети на снимањето и изработка на филмови. 

По исклучок, уметничкиот раководител и другите 
лида од чл. 2 ст. 2 на оваа уредба, кои се ангажирани 
»а постојана работа, а вршат работи на општо рако-
водење со целокупното производство на претприја-
тието, примаат надокнада за својот вложен труд како 
и другите службеници и работници запослени во прет-
пријатијата за производство на филмови. 

Член 9 
Лицата ангажирани за учество во работите на 

снимање и изработка на филмски творби, кога пату-
* ваат или се на терен со цел за реализација на филм 

имаат право на надокнада на патните трошкови за па-
тувањето и на додаток за, теренската работа вон од 
IHHBHOTO место на редовното живеење. 

Поблиски прописи за надокна дата на патните тро-
шкови и за додатокот за теренска работа од претход-
ниот став донесува Претседателот на Советот за наука 
и култура на Владата на ФНРЈ во согласност со Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ и со Претседателот 
т а Советот за народно здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ. 

III. Надокнада на лицата што го отстапуваат правото 
. за снимање сценарија и музички творби за филм 

Член 10 
За отстапување правото за снимање филмски сце-

нарија на авторот односно на носителот на авторското 
право на филмското сценарио му се плаќа паушален 
хонорар. Овој хонорар ја опфаќа и надокнадата за 
прикажување на филмската творба снимена врз основа 
на истото сценарио. 

Износот на паушалниот хонорар за отстапување 
правото за снимање филмско сценарио се утврдува 
унапред со договорот за отстапување правото за сни-
мање односно со договорот за порачка на филмското 
сценарио. 

Висината на хонорарот за отстапување правото за 
снимање филмско сценарио зависи од видот на филм-
ската творба за која сценариото служи како литерарна 
овнова, у м етничко'-идеји а и стручна кинематографска 
сложеност и квалитет на сценариото, а кај порачани 
сценарија се зема во обзир и уметничкото реноме 
на писателот на сценариото. 

Хонорарите за отстапување правото за снимање 
филмски сценарија односно синопсис и режиските 
концепции кај документарните филмови, наставно-про-

светните филмови, филмските репортажи и цртаните 
филмови износот најмалу, и тоа: 

Динари 
а) за сценарио на полнометражен 

уметнички филм 90.000 
б) за синопсис на долгометражен 

уметнички филм 20.000 
в) за сценарио на документарен 

ф м м , наставно-просветен и цр-
тан филм 20.000 

г) за синопсиси и за режиска кон-
цепција кај документарни фил-
мови, наставно-просветни фил-
мови, цртани • филмови и филм-
ски репортажи 10.000 

Кога филмскиот сценарио претставува преработка 
на друга уметничка творба, претпријатието за произ-
водство на филмови не може да отпочне со снимање 
на филмот ниту да му исплати на писателот на сце-
нариото хонорар за сценариото додека овој не ќе даде 
доказ дека постои одобрение од авторот на прерабо-
тената творба за оваа преработка и за регулирање 
надокнадата што треба да ја исплати писателот на 
сценариото на носителот на авторското право на пре-
работената творба. 

Член И 
Договорот за отстапување правото за снимања 

готово филмско сценарио може да го склучи п р е т р н е 
јат и ето за производство на филмови дури откога ќе 
биде одобрено филмското сценарио за снимање о л 
страна на уметничкиот совет при претпријатието за 
производство на филмови. 

Кога претпријатието за производство на филмови 
ќе договори изработка на филмско сценарио за не -
одделна тема (книжевна порачка), во договорот за 
изработка на филмско сценарио ќе се предвиди дека 
писателот е должен претходно да изработи скица за* 
сценариото. Во таков случај за изработка на ек идат:! 
со договорот се предвидува и одделен понизок хоно-
рар што му се исплатува на писателот ако уметнич-
киот- совет при претпријатието најде дека писателот 
не може да ги оствари потребните уметничко-идејни 
и кин ем атогр а фск о- стручн ит е квалитети на порачаното 
сценарио. 

Член 12 
Ако претпријатието за производство на филмов« 

не ќе пристапи кон снимање на филмската творба 
според филмското сценарио во срок од три години 
односно во друг договорен срок, авторот на филм-
ското сценарио има право да го отстапи сценариото 
поради снимање на друг корисник, задржувајќи го 
примениот хонорар. 

Член 13 
За отстапување правото за снимање на музичката 

творба за филм на авторот односно на носителот на 
авторското право на музичката творба му се плаќа 
паушален хонорар. Овој хонорар ја опфаќа и надок-
надата за прикажување на филмската творба за чие 
снимање е употребена музичката творба. 

Износот на хонорарот за отстапување правото за 
снимање музичката творба за филм се утврдува со 
договор за отстапување правото за снимање, односно 
со договорот за порачката на музичката творба за 
филм. 

Висината на хонорарот за отстапување правото 
за снимање музиката за филм зависи од тоа дали 
музичката творба се порачува одделно за определе-
ниот филм или ќе се користи веќе готовата (непо* 
рачана) музика, од видот и карактерот на музичката 
творба, должината на траењето на музиката и на умет-
ничката вредност на филмската творба. Кај порачана 
музика ќе се земе во обзир и уметничкото реноме на 
композиторот на музиката. 

Износите на хонорарите за отстапување правото 
за снимање музичка творба за филм не можат да 
бидат помали, и тоа* 
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а) кај порачаш музика од 800 динари зд секој 
шинут ага траење на порачаната музика; 

б) кај готова (испорачана) мушка од 250 динари 
за се|со$ минут на траењето на музиката искористена 
за филм. 

Член 14 
Договорот за отстапување правото за снимање 

филмско сценарио и музичка творба за филм, камо и 
договорот за порачка на филмско сценарио и музичка 
творба за филм мораат да бидат писмени. Во нив 
мораат да бидат точно определени природата и усло-
вите на правово за снимање (На овие творби, како и 
пз нос на хонорарите и начинот на исплатата. 

Договорот од претходниот ста® го склучува од 
име на претпријатието директорот на претпријатието 
откога ќе го сослуша мислењето на уметничкиот со-
вет односно уметничкиот раководител при претприја-
тието. 

Член 15 
н с ш ш а т а на хонорарот на носителот на автор-

ското право на филмското сценарио и на-музичката 
творба се врши во поглед на готовите сценарија и го-
товата музика — веднаш по . склучувањето на дого-
ворот за пренесување правото на снимање, а кај по-
рачани сценарија и порачана мушка. — по завршето-
кот и (приемот на сценариото односно музиката, со 
тоа што може во вакви случаи да се договори испла-
та на аконтациите во мисина до 40% од договорениот 
хонорар. 

IV. Премии за успех на експлоатацијата на филмската 
творба и за остварената заштеда при снимањето на 

филмската творба 

Член 16 
На писателот на филмско сценарио, на компози-

/ер на Музика за филм, на режисер за филм, на ди-
ректор на екипа за снимање на филм е иа снимател 
на фил'М му припаѓа, покрај паушален хонорар одно-
сно месечна плата, уште и премија за. успехот на ек-
сплоатацијата на филмот. Оваа награда му припаѓа 
кај музичките филмови уште и на снимателот на зву-
кот, а кај филмските бајки и ка ј историски филмови 
и на сценографот на филмот. 

Премиите за успех на експлоатацијата на филмот 
ги исплатува претпријатието за производство на фил-
мови, и тоа во износ од 25% од чистиот приход што 
ќе го оствари претпријатието при експлоатацијата на 
односниот филм, земајќи го како приход на филмот 
и оној дел-на дотацијата што е распределен од стра-
на на претпријатието на односниот филм. 

Со писмена спогодба на лицата од ст. 1 на овој 
член може да се признае правото за учество во дел-
бата на премијата за успехот .на експлоатацијата на 
филмот и на други соработници на снимање и изра-
ботка на определениот филм. 

За пооделни артистички рол ји што претставуваат 
висок уметнички квалитет претпријатието за произ-
водство на филмови може да додели награда во из-
нос од 50.000 динари од чистиот приход на експлоа-
тацијата на односниот филм а според сложеноста на 
ролјата, значењето на ролјата во филмот и успехот 
на остварувањето. 

За остварени заштеди при снимањето и изработ-
ката на филмските творби претпријатието за произ-
водство на филмови може да им дава премии за за-
штеди во износ до 25% од вкупно остварените за-
штеди при снимањето на. поодделен филм на режи-
серот на филмот, на директорот на екипата, на сни-
мателот на филмот и на другиот персонал на екипата, 
што ги оствариле овие заштеди исклучително со сво-
ето залагање. 

Поблиски прописи за пие мин те и наградите од 
овој член донесува Претселателот на Советот за на-
ука и култура на Владата на ФНРЈ во согласност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

V. Исплата на хонорари во случај да се прекине 
договорот за ангажирање 

Член 17 
Договорот за ангажирање можат да го раскинат 

двете договорни страни во следни случаи, и тоа: 
а) претпријатието: 
1) ако ангажираното лице поради болест или од 

неког друг разлог ќе биде спречено подолго од ме-
сец дена, без прекини или со прекини 45 дена, да ја 
врши својата должност, а претпријатието или члено-
вите на екипата со тоа трпат штета; 

2) ако ангажираното лице неоправдано и з б е г -
нува од утврдените снимања или од други работи; 

3) ако ангажираното лице не се придржува кои 
планот на снимањето на филмот, кон планот на рабо-
тата на екипата и кон предсметката на т р о ш к о в н е 
за реализацијата на филмот и со тоа му сторува ште-
та на претпријатието, или не ги остварува задачите 
според плановите на работата на екипата, на работ-
ната книга на снимањето, или на налатствијата од 
надлежните органи односно раководителите на екипа; 

4) ако ангажираното лице повеќе пати ќе, биде 
дисциплински казнето за потешки повреди на работ-
ната дисциплина; 

5) ако очигледно се докаже, врз основа на сни-
мениот материјал или на друг начин, дека ангажира-
ното лице не може со успех да ги оствари задачите 
што му се поверени; 

б) ако претпријатието ја запре односно прекине 
работата на реализацијата на филмот,* 

6) ангажираното лице: 
1) ако -претпријатието не ќе пристапи кон реали-

зацијата на филмот најдоцна во срок од три месеца 
сметајќи од денот што е договорен како почеток за 
реализација на филмот, или ако во реализацијата на 
филмот ќе настане непредвиден прекин во траење по-
долго од три месеца; 

2) ако претпријатието не одговара на своите об-
врски од договорот, така што на ангажираното лице 
со тоа му е оневозможено да ги оствари потребните 
ндејно-уметнички квалитети на филмот или на некој 
друг начин спречува ангажираното лице да ги оства-
ри уметничко-и десните квалитети на филмот. 

Член 18 
Во случај да се прекине договорот за ангажирање 

пред завршетокот на филмската творба, што се од-
несува до исплатата на паушалниот хонорар ќе се 
постапи на следен начин: 

а) ако до прекин на договорот дошло без небре-
жност или без вина на ангажираното лице — на анга-
жираното лице ќе му се исплати делот ка договоре-
ниот хонорар што и4 одговара на извршената работа 
и на времето проведено на) реализација на филмот; 

б) ако до прекин на договорот дошло поради не-
брежност или со вина на ангажираното лице или по-
ради негова недостаточна стручност, а неговата дото-
гашна соработка во реализацијата на филмот мож« 
да се користи! во натамошна работа — на ангажира-
ното лице ќе му се исплати делот на договорениот 
хонорар што и1 одговара на извршената работа која 
се користи за натамошни работи, а ако не може него-
вата соработка да се користи за натамошната работа 
— договорениот хонорар нема да се исплати. 

Во случај да се прекине договорот ангажираното 
лице е должно да ги врати сите примени аконтации 
според одредбите од претходниот став. 

Со ова не се исклучува правото за надокнада на 
штетата што би настанала со прекинувањето на дого-
ворот за ангажирање. 

Член 19 
Во случај реализацијата на филмот да се продол-

жи преку времето предвидено со договорот, ангажи-
раните лица имаат право- да им се наголеми догово-
рениот паушален хонорар. 

Прописи за наголемување на овој хонорар како 
и прописи за надокнада на штетата што ќе му ја 
стори ангажираниот персонал на претпријатието со 
н сит лиење или со неправилно вршење на своите ра-
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богиќи обврски, ќе донесе Претседателот на Советот 
за наука и култура на Владата на ФНРЈ во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ и со Претсе-
дателот на Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ. 

VI. Други одредби 
Член 20 

Во договорот $о носителот на авторското право 
на филмското сценарио и на музичката творба упо-
требена за филм, како и во договорот за ангажи-
рање режисерот на филм, снимателот на филм и сце-
нографот ќе се назначи дека на претпријатието за 
производство на. филмови му се отстапуваат сите 
имотни овластувања што произлегуваат од нивното 
авторско право односно што произлегуваат од нив-
ниот придонес при реализацијата на филмот. 

Член 21 
По одредбите од оваа уредба ќе се договораат 

хонорари и за лицата што се ангажираат за снимање 
и изработка на филмски творби за сметка на опште-
ствените органи задан, установи, надлештва ити. 

Член 22 
Месечните плати на лицата ангажирани за посто-

јана работа на работите на снимање и изработка на 
филмови течат по оваа уредба почнувајќи од 1 април 
1952 година. З а таа цел претпријатијата за производ-
ство филмови и лицата што се наоѓаат веќе во работен 
однос со претпријатието ќе склучат договори за анга-
жирање по одредбите од оваа уредба. На лицата што 
не ќе склучат договори до 1 јули 1952 година прет-
пријатието ќе им го откаже работниот однос по по-
с т о е в т е прописи. 

За филмските творби што не се завршени! пред 
да влезе во сила на оваа уредба, претпријатието за 
производство на филмови и ангажираните лица можат 
согласно да ги сообразат износите на договорените 
хонорари кон одредбите од оваа уредба. 
> Член 23 

Се овластува Претседателот на Советот за наука* 
и култура на Владата на ФНРЈ да донесе поблиски 
прописи за шроведува.ње на оваа уредба. 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

2 јуни 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Потпретседател на Советот за законодавство 
и изградба »а народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е, р. 

345. 

Врз основа на чл. 36 од Законот за буџетите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/51), по предлог од 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ ЗА 

ПОКРИВАЊЕ НЕДОСТАТОКОТ НА ГОТОВИНАТА 
ПО БУЏЕТИТЕ 

1. Народната банка на ФНРЈ може да им одобрува 
на народните републики, на автономните и на адми-
нистративно-територијалните единици, по барање од 
наредбодавците за извршување на односните буџети, 
краткорочни по за јамица за покривање недостатокот 
на благајничката готовина за извршување на текуќите 

расходи по буџетите, што настануваат поради нерав* 
модерниот прилив на приходите во однос на извршуј 
вањето на расходите во текот на буџетската година. 

2. Позајмените од точ. 1 на оваа наредба можат 
да се одобруваат во висина до една четвртина од ра-
сходите одобрени со буџетот за односната година. 

ПезаЈ'мините на * автономните и административно-
територијалните единици, што го преминуваат овој 
износ, можат да им се одобрат само по претходна 
согласност и со гаранција од министерот на финан-
сиите на народната република. 

3. Народната банка на Ф Н Р Ј * о ж е да одобрува 
позајмици во смисла на оваа наредба само во текот 
на првите три тримесечја на буџетската година, и тоа 
по следните услови: 

а) срокот за враќање на краткорочните позајмици 
не може да биде подолг од крајот на годината во која 
се одобрува позајмицата. Овој срок го утврдува бан.-? 
ката- согласно со наредбодавецот што е надлежен за 
извршување на односниот буџет при одобрувањето 
на краткорочната позајмица; 

б) краткорочните позајмици подлежуваат на пла-
ќање на; пропишаната камата; 

в) за покривање по краткорочната позајмица на 
банката ќе и' служат сите приходи што се наплатуваат 
во корист на односниот буџет. 

4. Пред користењето банката ќе склучи со од-
носниот наредбодавец за извршување на буџетот до-
говор за краткорочната позајмица. Овој договор ги 
содржи сите услови предвидени со претходната точка 
о д сеза наредба. 

5. Оваа наредба ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1759 
2 јуни 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на, Југославија 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

346. 
Врз основа на чл. 6 и 16 од Основната уредба за 

звањата и платите на службениците на државните ор-
гани, Советот за законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата на ФНРЈ, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

УПРАВНИТЕ ОРГАНИ НА ЦИВИЛНОТО 
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

I. Општи одредби 
Член 1 

По овој правилник се определуваат звањата и 
платите на службениците кои што вршат работи на 
службата за обезбедување на воздушната пловидба 
во управите на јавните воздухопловни пристаништа. 

Член 2 
На другите службеници на органите на државната 

управа за цивилното воздухопловство се определуваат 
звањата и платите по одредбите од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи. 

II. Звања и услови за здобивање на звањата 
Член 3 

За службениците од чл. 1 на овој правилник с^ 
установуваат овие звања: 

1) сигналист, 
2) радиотелеграфист, 
3) ради огон и ом е тури ст, 
4) аеродромски контролор на летањето, и 
5) овластен контролор на летањето. 
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Член 4 
З а звањето сигналист е потребна завршена основ-

а а школа, една година пракса на јавно воздухопловно 
иѓ^тагоннте и положен испит по завршениот курс за 
сигналист ил« соодветна спрема и пракса во военото 
воздухопловство и положе« испит по завршениот курс 
ва сЅш&лист. 

З а звањето радиотелеѓурафист е потребна заврше-
на непотполна средна школа, радиотелеграфска школа 
или курс или претходна непрекината двегодишна ра-
диотелеграфска пракса на земјата или на брод, или 
соодветна спрема и пракса во Југословенската народ-
на армија. 

За звањето радиогониометрист е потребна завр-
шена непотполна средна школа најмалку пет години 
непрекината пракса како радиотелеграфист во цивил-
ното воздухопловство, положен испит по завршениот 
курс за радиогониометрист и најмалу две години 
стаж на радногониометрист во цивилното воздухо-
пловство. 

За звањето аеродромски контролор -на летањето е 
потребна завршена непотполна средна школа, завр-
шена воздухопловна школа, најмалу една година 
пракса како летач (пилот, навигатор или радиотеле-
прафист-летач) или како радиогониометрист во цивил-
ното воздухопловство, или соодветната спрема и прак-
са во военото воздухопловство и положен испит по 
завршениот курс за аеродромски контролор 'на лета-
њ е т о и најмању една година стаж во аеродромската 
контрола на летањето. 

За звањето овластен контролор на летањето е 
»огреана завршена потполна средна школа, виша во-
ѕдухопловна школа, најмалу две години пракса како 
шетач (пилот, навигатор или радиотелеграфист — де-
лач) и најмалу две години пракса во аеродромската 
контрола на летањето, или најмалу три години пракса 
в^ако прв пилот (водач на воздухоплов) во цивилниот 
воздушен сообраќај, или најмалу пет години пракса 
како самостоен аеродромски контролор на летањето. 

Член 5 
Службениците од струката на цивилниот воздушен 

сообраќај што ги исполнуваат условите за здобивање 
на звањата од претходниот член, односно што ги ис-
полнуваат условите о д чл. 9 ст. 2 на Основната уред-
ба за звањата и платите на службениците на држав-
ните органи ,а кои непосредно преминуваат о д сто-
панството во службата на државната управа за цивил-
но воздухопловство, можат да се назначуваат во со-
одветни звања и платни разреди по одредбите од овој 
правилник. 

Член 6 

Поблиски прописи за стручните испити и за струч-
ната пракса од чл. 4 на ово ј правилник донесува 
Претседателот на Советот за сообраќај и врски на 
Владата на ФНРЈ во согласност со Советот еа зако-
нодавство и изградба на народната власт на Владата 
ић ФНРЈ. 

III. Распоред на звањата во платни разреди 

Член 7 
Звањата на службениците од чл. 3 на овој пра-

вилник се распоредуваат според стручната спрема и 
годините на служба во платните разреди од чл. 3 на 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи, и тоа: 

1) звањето сигналист од XX до XV платен разред 
заклучно; 

2) звањето радиотелеграфист, од ХУИ до ХП 
платен разред заклучно; 

3) звањето радногониометрист, од XIV до VLLI 
платен разред заклучно; 

4) звањето аеродромски контролор на летањето, 
од XV до IX платен разред заклучно, и 

5) звањето областен контролор на летањето од 
XII до VI платен разред заклучно. 

IV. Напредување 
Член 8 

Службениците о д чл. 3 на ово ј правилник напре-
дуваат во виши платен разред редовно после секои 
три години ефективна служба. 

Ако старешината наога дека службеникот не се 
заложува на работа и дека затоа не заслужува да 
биде унапреден во виши платен разред, ќе побара 
переоналната комисија од чл. 42 на Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи да поведе постапка поради давање оценка за 
работата на службеникот. 

Ако комисијата даде неповолна оцена, службени-
кот останува во истиот платен разред уште една го-
дина. 

Член 9 
Службениците што се истакнуваат со стручна спо-

собност и со резултати на својата работа можат да 
бидат унапредени во истото звање во еден платен 
разред погоре од наредниот платен разред, по истекот 
на три години непрекината служба проведена во до-
тогашниот платен разред. 

Член 10 
Службеник во звањето (радиотелеграфист кој има 

најмалу пет години пракса во тоа звање, а се истак-
нува со квалитет и со резултати на работата, може 
да се унапреди в о звањето * радиогониометриет и да 
се распореди во XIV платен разред, под услов да по-
ложи испит за радиогониометрист по завршениот курс 
и потоа да проведе две години стаж на радиогонио-
метар во цивилното воздухопловство. Во т о ј случај 
службеникот може натаму да напредува до VIII пла-
тен разред заклучно. 

Службеникот во звањето ради ог опном етрист к о ј 
има најмалу една година пракса како самостоен ра-
ди ого ни ом етри ст, а се истакнува со квалитет и со ре-
зултати на работата, може да се унапреди во звањето 
аеродромски контролор на летањето и да се распо-
реди во XII платен разред, под услов да положи 
стручен дополнителен испит. Во то ј случај службени-
кот може да напредува натаму до IX платен разред, 
осем ако го имал веќе VJJI-иот платен разред, во кој 
случај го задржува то ј платен разред. 

Службеникот во звањето аеродромски контролор 
на летањето ко ј има најмању пет години пракса во 
m a звање а се истакнува со квалитет и со резултати 
на работата, може да се унапреди во звањето обла-
с е н контролор на летањето и да се распореди во XII 
платен разред под услов да положи стручен дополни-
телен испит. Во т о ј случај службеникот може да на-
предува натаму до VI платен разред. 

Ако во случаите о д претходните ставови службе-
никот веќе се наоѓа во истиот или во виши платен 
разред, се унапредува во то ј платен разред. 

Член 11 
Службеникот што ќе проведе три години во завр-

шниот платен разред на своето звање, а не ќе биде 
унапреден во више звање, добива п е р и о д н а пови-
шица. 

Парио делите повишици изнесуваат во XV платен 
разред ЗОО динари, во XII платен разред 400 динари, 
в о IX и VU1 платен разред по 500 динари а во VI 
платен разред 700 динари месечно. Секој од н а в е д е -
ните платни разреди има по три пе ри,оде ки повишицу 

Решение за периодската повишица донесува по 
службена Д О Ј Ж Н О С Т директорот на Главната управа, 
на цивилното воздухопловство после секои три години 
ефективна служба. 

Член 12 
Во поглед на надлежноста за донесување реше-

нија за унапредување во виши платен разред и више 
звање, за службениците о д чл. 3 на ово ј правилник 
важат одредбите о д главата IV на Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи. 

Среда, 4 јули 1952 
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V. Преводење во звања на управните службеници 
Член 13 

Службениците што ги имаат звањата од чл. 3 на 
овој правилник, осем сигналист и радиотелеграфист, 
можат да се преведат во соодветните звања на управ-
ните службеници во истиот платен разред што го 
имале дотогаш, ако вршат работи на управни службе-
ници и ако положат претходно испит за звањето на 
управен службеник. 

Решение по претходниот став донесува Претседа-
телот на Советот за сообраќај и врски на Владата на 
ФНРЈ во согласност со персоналната комисија од чл, 
43 на Основната уредба за звањата и платите на слу-
жбениците на државните органи, 

VI. Одделни додатоци 
Член 14 

Службениците од чл. 3 на овој правилник можат 
да имаат постојанен месечен додаток за звање на 
странски јазици во износ од 500 до 1.500 динари ме-
сечно, ако го користат тоа знање како дополнително 
во својата работа. 

Член 15 
На службениците од чл. 3 од овој правилник им 

припаѓаат одделни додатоци и тоа: 
1) 50% од основната плата по работен час за 

прекувремена работа и работа на дев на неделен од-
мор — празник, што HI© се врши во редовна смена, 
под услов таквата работа да е наредена од надлеж-
ниот старешина. 

2) 0,5% од основната месечна плата за една ноќ 
за ноќна работа што не се врши во рдеовна смена, 
под услов таквата 'работа да е наредена од надлеж-
ниот старешина. 

Платата по работен час се добива кога основната 
месечна плата ќе се подели со 208. 

Како ноќна работа се подразбира работа во вре-
мето од 22 до 5 часот. 

Член 16 
На службениците од чл. 3 на ово! 'правилник им 

припаѓа службено облекло според одделните прописи 
што ги донесува Претседателот на Советот за со-
обраќај и врски на Владата на ФНРЈ во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

VII. Преодни одредби 
Член 17 

Службениците затечени- во звањето сигналист 
(стартер, финиш ер) се ирев одат во звањето сигналист 
и се распоредуваат во платните разреди од XX до XV 
заклучно. 

Платниот разред се определува според годините 
на служба, сметајќи го за почетниот платен разред 
времето до шест години служба, за следниот платен 
разред од шест до девет години служба ити. 

Член 18 
Службениците затечени во звањето: 
а) радио телеграфист III и П класа без курс и 

испит за радиогониометрист, се преводат во звањето 
доадиотелеграфист и се распоредуваат во платните 
разреди од XVII до XII заклучно, 

б) радиотелеграфист II и I класа со завршен 
курс и испит за радиогониометрист и со две години 
стаж на радиогониометар во цивилното воздухоплов-
ство — се преведат во звањето радиогониометрист и 
се распоредуваат во платните разреди од XIV до VIII 
заклучно. 

Платниот разред се определува според годините 
на служба сметајќи за почетниот платен разред вре-
ме до шест години служба, за следниот платен разред 
од шест до девет години служба ити. 

Член 19 
Службениците затечени во звањето: 
а) воздухопловен диепонент III и П класа како и 

воздухопловен диепонент I класа со помалу од два-
наесет години служба, се преведат во звањето аеро-
дромски контролор на летањето и се распоредуваат 
во платните разреди од XV до IX заклучно, 

б) воздухопловен диопонент I класа со дванаесет 
и повеќе години служба, се преведат во звањето 
овластен контролор на летањето и се распоредуваат 
во платните разреди од ХИ до VI заклучно. 

Платниот разред се определува според годините 
на служба, сметајќи за почетниот платен разред вре-
ме до шест години служба, за следниот платен ра-
зред од шест до девет години служба ити. 

VIII. Завршни одредби 
Член 20 

Основната уредба за звањата и платите на слу-
жбениците на државните органи ќе се применува во 
сето останалото на службениците од чл. 3 на овој 
правилник. * 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 1230 
29 мај 1952 година 

Белград 
Потпретседател 

на Советот за законодавство и изграде,! на 
народната власт на Владата- на ФНРЈ 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

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

Претседател на Советот за 
сообраќај и врски, 

Крсто Попивода, е. р. 

347. 
Врз основа на чл. 15 од Уредбата за работните 

книшки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/52) пропи* 
шувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
З А И З В Р Ш У В А Њ Е Н А У Р Е Д Б А Т А З А Р А Б О Т Н И Т Е 

К Н И Ш К И 

1. Општи одредби 
1. Работната книшка служи за правилно регули-

рање на работните односи на работниците и службе-
ниците, и како документ за докажување нивниот ра-
ботен стаж и за здобивање поодделни права од 'соци-
јалното осигурување, а особено правото на пензија и 
инвалиднина. 

Работната книшка исто така служи и за доказу* 
вање видот на стручност — на струката и занима-
њето, како и степенот на квалификацијата (звањето) 
на секој работник односно службеник. 

2. Работната книшка се издава: 
а) на лицата што сакаат да заеноват работен 

однос со државните стопански претпријатија и нив-
ните здруженија, со претпријатијата на задружните и 
општествените организации, со агенции, застапници ва 
и посредниот а и со слични стопански организации-, 
•со државните надлештва и установи (државни, задру-
жни! и општествени), како и со приватен работодавец 
(во натамошниот текст: претпријатие надлештво, или 
установа); 

б) на работниците што го засниваат рабо типот 
однос Во -смисла на точ, 4 од ова напатствие; 

в) на лицата што имаат повеќе запалувања, 
ако вкупното траење па сите тие зап осл ув ања изне-
сува полно редовно работно време пропишано за оно) 
вид работа кој претежно работат; 

г) на членовите на претставничките и на низ 
одговорните органи кои за својата работа примаат 
плата (чл. 5 ст. 2 точ. 1 од Законот за социјалното 
осигурување); 

д) на избрани лица на постојани должности со 
постојана награда во определени општествени органи-
зации (чл. 5 ст. 2 точ. 1 од Законот за социјалното 
осигурување); 

ѓ) на членовите на з а и ас т ч нек о - пр ои зв о д пт е л-
нпте задруги (чл. 5 ст. 2 точ. 2 од Законот за соци-
јалното осигурување); 
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е) на членовите на рибарските задруги на кои 
рибарењето им е едино и гла вио занимање (чл. 5 
ctf. 2 точ. 2 од Законот за социјалното осигурување); 

ж) на другите лица изедначени во смисла на 
Законот За- социјалното осигурување со лицата во ра-
ботен однос што ќе ги определи Советот за народно 
здравје и социјална политика на Владата нп ФНРЈ. 

На странските државјани работната книшка им се 
издава под истите услови како и на државјаните на 
ФНРЈ. 

3. Работната книшка ја издава советот за народно 
здравје и социјална политика на околискиот (град-
н и о т ) народен одбор надлежен според местото на 
постојаното живеење на лицето што поднесува ба-
рање да му издаде работна шишка, а ја потпишува 
претседателот на советот. 

Техничките работи во врска со примањето при-
јави, пополнувањето ч издавањето на работните кни-
шки ги врши бирото за посредување на трудот а каде 
го нема ова определен службеник на советот. 

Како место на постојаното живеење во смисла на 
рва напатствие се смета местото каде лицето (одно-
в о неговата фамилија) живеело во моментот на под-
несувањето на барањето за издавање на работната 
акжчтка. 

На странските државјани работната книшка ќе им 
'•ја^издава советот за народно здравје и социјална по-
литика надлежен; според местото каде добил одобре-
нине за странскиот државјанин. 
/ 4. Градежните, шумските, рударските и претпри-
јатијата што вршат работи на довршување на клуч-
н и т е објекти, а ка ј кои има потреба едновремено да 
^се запоелат повеќе од 30 работници, можат со тие 
{работници во смисла на чл. 2 од Уредбата за работ-
ните книшки да засноват работен однос иако немаат 
јрботли книшки. Во овие случаи претпријатијата се 
^должни во срок од 15 дена од денот на заснива љето 
иа работниот однос да му испратат на советот за на-
родно здравје и социјална политика на народниот 
јод бор надлежен според местото на постојаното за-
в е д у в а њ е на работникот пријави за издавање ра-
ботна книшка за секој неодделен работник со кој е 
'Заснован работниот однос. 
1 Ако на работа во претпријатието стапиле лица 
што биле порано во работен однос, претпријатието со 
пријавата ќе приложи и соодветни докази за нивните 
Поранешни запослувања. Ако овие липа не распола-
гаат со тие докази, советот за народно здравје и 
социјална политика ќе им го определи срокот во кој 
треба да поднесат докази за пријавениот стаж. 

5. Работник или службеник кој во моментот на 
заснивање™ на работниот однос нема работна кни-
шка поради тоа што работната книшка ја предал за-
ради определување правото на инвалиднина по За-
конот за социјалното осигурување на работниците и 
•едужбениците и нивните фамилии,, може да заснива 
{работен однос со потврда од надлежниот орган на 
социјалното осигурување дека работната книшка вре-
мено ја предал. 

6) Работната книшка содржи: 
а) општи податоци: 

— сериски број на работната книшка; 
— регистерски број под кој е издадена работ-

ната книшка; 
— место и датум *ога е издадена работната 

книшка; 
потпис и печат од органот што ја издал ра-
ботната книшка; 
сериски број на личната карта: 
регистерски број на личната карта; 
место и датум кога е издадена личната 
карта; 

б) лични податоци: 
— фамилијарно име (презиме) и- име — за ма-

жена жена и моминско фамилијарно име; 
— таткова име на сопственикот од работната 

книшка; 
— ден, месец, и годара на раѓањето; 
— место па раѓање to, околија и народна ре-

публика; 

— државјанство и народност; 
в) податоци за школската и стручната спрема: 

— занимање (струка) и квалификација (звање); 
— школска и стручна спрема; 

г) податоци за напредувањето во текот на з а в -
едувањето 

д) податоци за запе слу вањето: 
— за времето на зап ос давањето (работниот 

стаж) на работникот или службеникот; 
— видовите на замислувањата и за заработ-

е т е односно платите на работниците шае 
службениците; 

— за отсуствата што траат подолго од тр« 
месеца; 

ѓ) податоци за времето проведено во« работниот 
однос што се признава за пензија 

е) податоци за материјалното обезбедување во 
случај на време престанок на работниот однос 

ж) податоци за повластеното возење за време на 
времениот престанок на работниот однос 

з) податоци за пензија односно инвалиднина^ 
7. Печатењето и расподелбата на работните кни-

шки на народните републики ги врши Советот за на-
родно здравје и социјална политика на Владата иш 
ФНРЈ кој ја определува и цената на работните книшки. 

Советот за народно здравје и социјална политика 
иа народната република ја врши расподелбата на ра-
ботните книшки како и наплатата и пресметката на 
раоподелените работни книшки на територијата на 
односната република. За таа цел советот ќе води точна 
евиденција на распределените работни книшки по на-
родните одбори. 

8. Надзорот на потполното и правилното извршу-
вање на прописите За работните книшки од страна на 
претпријатијата, надлештвата и установите спаѓаат во 
надлежност на инспекцијата на трудот. 

И. Издавање на работната книшка 
9. ЈРаботната книшка се издава по барање на ли-

цата од точ. 2 на ова напатствие. 
Барањето fe поднесува, со пополнување, ца „обра-

зецот „Пријава за издавање на работна книшка" кое 
содржи следно: 

а) фамилијарно име (презиме) и име — за ма-
жена жена и моминско фамилијарно име; 

б) татково име на подносителот на барањето за 
издавање на работната книшка; 

в) ден, месец и година на раѓањето; 
г) место на раѓањето, околната и народна ре-

публика; 
д) место на постојаното живеење; 
ѓ) државјанство и народност; 
е) податоци за школеката и стручната срема; 
ж) сериски и регистерски број на личната карта 

и место и датум на изданието на истата; 
з) податоци за запослувањето (работниот стаж); 
а) податоци за времето проведено вон работ-

ниот однос ипо се признава за пензија (времето про-
ведено во Првата светска војна, во НОБ, на илегална 
(работа, во концентрационен лагер, во интернација ити.); 

ј) податоци за учествувањето на доброволни 
јавни работи; 

к) податоци за уживањето на пензија или ин-
валиднина. 

п Лицето што,.поднесува барање з ^ д а .му се „издаде 
работна книшка _ ќе уплати едно вре мен g_ca ДШШШ78^' 
љето "на "пријава за' 'издавање на работната книшка,."и 
ЈО динари на име на цената на работната книшка, 

10. Пополнувањето на пријавата за издавање на 
работната книшка го врши подносителот на барањето 
за работната книшка и за точноста на внесените по-
датоци одговара тој лично. 

Податоци ге* во пријавата за издавање на работната 
книшка се запишуваа г врз основа на личната карта 
и документите од точ. 11 на ова напатствие. 

Во слу танте кога подносителот на барањето нема 
лична карта, затоа што нема уште 16 години старост, 
податоците в 0 пријавата за издавање на работната 
книшка се запишуваат врз основа на изводот од ма-
тичната книга на родените, како и од сведоџбата за 
^колската и стручната опрема. 
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Пријавата за издавање на работната шишка се 
поднесува во два истовидна примерка. 

11. Ако подносителот на пријавата »а издавање на 
{работната книшка бил порано во работе« однос, или 
провел извесно време во војна, илегална работа ита., 
ш и учествувал на доброволни јавни рабош, а кое вре* 
ме се признава во работниот стаж за пензија, .ќе дои-
ложи со пријавата за издавање иа работната к и т к а 
и соодветни докази за тоа време и докази за Школ-
ска та и стручната спрема. 

1 Ј З ш ^ п о д н е с у в ање то на ПЈНгјавата^ з а издавања 
Ј ^ а — к н и ш к а иодЈТТјтелот ^ ^ ^ 

с в ОЈЅТ^^^ЗШ ЛОЈ) а д и 
ттврдуЈаање точноста на податоците внесени во при-
дава,тд. ""' " — -

Ако пријавата за издавање на работната книшка 
ја поднесува прет при јатиј ето во смисла на точ. 3 о д 
ова напатствие, тоа од работникот ќе ја побара на 
увид личната карта и ќе провери дали во пријавата! 
го внесол точно бројот на личната карта, како и ме-
стото и датумот на издавањето на истата. 

Лицата од точ. 10 ст. 3 при поднесувањето на 
пријавата ќе покажат на увид наместо лична карта' * 
извод од матичната книга на родените и сведоџба за 
шкотската и стручната спрема. 

Ј З д Л р и приемот на пријавата за издавање на па-
$ОЈШ1а~книшка овластениот службени^ од* бирото з а 
пос редува њ е^Пн^ т о v д о т,~ а" ка де "опа пем тх 
сјшкбсник о д советот, за. н а . р о д н I T ЈСОЦИ јал наГ 

м ошниот текст: овластениот слу-
жбеник) прегледува одма и утврдува" дали се в н е с е ш 
во пријавата сите назначени податоци и дали е истата 
правилно пополнета. Ако при пополнувањето се сто-
рени некои помали грешки, овластениот службеник 
грешките ќе ги исправи на самото место, а ако не ќе 
се внесат во пријавата сите назначени податоци или 
тие се недостаточни и погрешно пополнети — ќе мут* 
ја врати истата на подносителот на барањето и ќе му 
определи срок во ко ј е должен да ги испрати бара-
ките податоци односно да изврши потребни исправки, 
со напатствие како и во која смисла ќе ги внесе по-
датоците^ односно ќе изврши исправка'. 

14. Кога ќе ја прими-попрвата j s a из.длг?з^е рабог-
^ т ^ у Н Ј ш х к а овласте плот ^ ж ј е Ѕ Т к м ^ Ј ^ а ќ ^ н а ^ .par 
одтникот^еден "прГПГ^рСк Од'1но]га,шехат при Јаза -јен аб-
дена со печат од "советрти со,., свој потпис откога ка 
биде претходно на зи ачеп па истата бројот под ко ј е 
пријавата заведена во книгата' на евиденции за j / з д а -
депите рабогин книн;ки, 

15. При издавањето .на работната книшка овла-
стениот службеник гп пополнува во истата рубриките 
на страин!е 1, 2 и 3 на работната книшка врз основа-
на податоците од пријавата за издавање на работната 
книшка и документите приложени со неа, и тоа па 
»следен начин: 

Под „регистерски број" на работната книшка се 
запишува текуќиот број под кој е заведена пријавата 
за издавање на работната книшка во сентенција за 
издадените работни книшки. Евиденцијата за издаде-
ните ^работни книшки ја води советот за народно' 
здравје и социјална политика на околискиот (град-
скиот) народен одбор кој и го врши запишувањето 
на решгстегрсинот број на работната шишка . На при-
мер: пријавата за издавање на работната книшка е 
заведена во евидентната за издадените работни кни-
шки под бројот 43. Бројот 43 ќе се забележи во ра-
ботната книшка како регистерски број. 

Во рубриката ..фамилијарно име (презиме)," за 
мажена жена се запишува ова презиме што го задр-
жала -женага после склучувањето на бракот. Во слу-
чаите кога жената го задржава моминското презиме 
и наедно го зела презимето на брачниот другар, треба 
да се запишат двете презимиња, а ако жената го за-
држала само моминското презиме, во колоната „мо-
минско фамилијарно име" ќе се запише „мажена". 

Рубриката „стручност" се пополнува на следен 
начин: 

Во_ колоната „квалификација (звање)" — да се 
з ариш е ка теѓорија т а"'ШРстру чноста з^ g i o o тниКОт: н е -

квалификуван, полупалификуван, квалификуван или 
висококвалифи«увал односно категоријата ва струч-
носта за службениците во стопанството; помоли!«, ни-
жа стручна спрема, средна стручна! спрема, виша стрjr 
чна опрема, (на пример: — за работникот: цолуквал^ 
фину ван; за службеникот во стопанството: виша с т р ^ 
чна спрема). Во истата колона се запишува за слу-
жбениците на државните органи и установи звањето 
што го имаат според Основната уредба за звањата и 
платите на службениците на државните органи, и спо-
ред другите уредби и правилници! за звањата ш пла^ 
ти те на службениците во поодделни служби (на прмН 
мер: виши референт, професор, лекар и ел.). 

Во колоната „занимање (струка)" се запишува 
занимањето т. е. за работниците: потесниот вид нг4 
стручноста — на пр: бравар, ковач, а за службениците? 
на државните органи и установи: струката односно! 
службата на која и припаѓа службеникот, а во иско« 
случаи и обете — на пр.: просветна или здравствена 
струка односно управна служба — правник. 

Под „податоци за школеката и стручната спрема?* 
(страната 3 од работната книшка), се запишува нази-* 
©от на последната школа (класови или курсеви) што! 
ја завршил подносителот на барањето за- работната* 
книшка. Според тоа за лицето што завршило занаетчии 
»ска школа, ќе се запише само занаетчиската школа* 
а не и основната школа која е предуслов за одење во 
таа школа; за лицето што завршило 5 класа гимна-
зија ќе се запише само 5 класа гимназија, а не и 
основната школа и 5 класа гимназија. 

Ако работникот или службеникот во текот на зач 
иселувањето заврши некоја школа или курс, или по-* 
(ложи стручен испит (на пр.: испит за приправник) по-
даток за тоа се внесува веднаш по пријавата на ра-
ботникот или службеникот за завршената школа или 
курс односно за положениот стручен испит. Запишу-
вањето на овие податоци во работната книшка го 
врши претпријатието, н а д л е ш т в о ^ или установата, 
к з ј што е запослен работникот односно службеникот, 
Запишувањето на податоците се врши врз основа на 
документите за завршената школа или курс односно* 
за положениот испит. На пример: „шоферско! курс" — 
уверението бр. 7/53 — Белград. 

Под „напредување во текот на з а в е д у в а њ е т о ^ 
(страната 3 од работната книшка се запишуваат про-
мените на квалификацијата кај работниците, односно 
на звањата ка ј службениците што настанале во текот 
•на зано ставањето. На пример: при издавањето на ра-
ботната книшка на страната 2 од работната книшка е 
запишано „неквалификуван работник". Подоцна, в о 
текот на зажалувањето , овој работник напредувал i* 
станал полуквадификуван. Во тој случај во рубриката 
».напредување во текот на з аложувањето" на стра-
ната 3 од работната книшка ќе се констатира, таа 
промена во квалификацијата на работникот т.е. ќе со 
забележи дека, станал полуквалификуван работник. И ли 
на пр.: службеникот во звањето пристав после извесно 
време ќе биде унапреден во звањето референт, тогап* 
таа промена во звањето исто така ќе се забележи на» 
определеното место на назначената рубрика. 

Запишувањето на податоците за напредувањето 
во текот на з а в е д у в а њ е т о го врши претпријатието, 
надлештвото или установата каде што е запослен ра-
ботникот односно службеникот. 

16. Забележувањето во работната книшка се врши 
само со мастило и со четлив ракопис. Податоците мо-
раат да се внесуваат редно, точно и совесно. Греш-
ките што се сторени исклучително ини запишувањето 
на податоците, мораат да се поправат и да се потвр-
дат со список и со потпис на одговорниот службеник. 
Запишувањата што се поправаа!, мораат да бидат 
прецртани така да можат да се прочитаат. Бришења 
во работната книшка не се дозволени. 

17. Пополнетата работна книшка'-снабдена со пе-
чат од советот за народно здравје и социјална поли-
тика и со потпис од претседателот-5 овластениот слу-
жбеник му ја предава на подносителот, на барањето. 

Лицето на к о е - м у се предава работната книшка 
потврдува со свој потпис на определеново'"уместо во 
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книгата на евиденцијата за издадените работни книш-
ки прием на истата и истовремено се потпишува на 
определеното место (с.р. 2) од работната книшка. 

При предавањето на работната книшка на сопстве-
никот на работната книшка му се враќаат сите до-
кументи што биле приложени со пријавата за изда-
вање на работната книшка. 

18. При издавањето на работата книшка на ст. 1 
задоволително се запишува серискиот и регистерскиот 
број на личната карта на сопственикот на работната 
книшка, како и местото и датумот на »зданието на 
истата, а -во личната карта (определената рубрика на 
првата страна од личната карта) се запишуваат се-
рискиот број на .работната книшка. 

Ова запишување во личната карта го врши опре-
делениот службеник од органот за внатрешни- работи. 
Начелникот на одделението (управата) на внатрешните 
работи ќе се согласи со советот за народно здравје 
и социјална политика на народниот одбор за начинот, 
местото и времето — како, каде и кога службеникот 
на внатрешните работи ќе ги врши овие запишувања, 
со таа работниците и службениците своите обврски 
вш врска со издавањето на работната книшка да ги 
свршуваат во советот или претпријатието, каде ќе им 
се и предаде издадената работна книшка. 

На подносителот на барањето нема да му се из-
даде работната книшка пред да се внесат о з н а ч е н и т е 
податоци во неговата лична карта, осем на лицата од 
точ. 10 ст 8, кои во смисла на п о с т о е в т е прописи 
не се должни да имаат лична карта. На такви лица 
овие овие запишување се вршат дополнително, кога 
ќе гм биде издадена личната карта. 

29. Кога пријавата за издавање на работната кни-
шка ја поднесува лицето што било порано во работен! 
однос, сите документи за неговото поранешно заполту-
вање се испраќаат заедно со пријавата до одделната 
комисија од точ. 55 на ова напатствие, со цел на при-
знавање на работниот стаж од поранешните залослу-
иаља. Во таксз случај овластениот службеник исто 
така ќе ги пополни страните 1, 2 и 3 од работната 
книшка, но истата нема да му ја предава на подноси-
телот на барањето, туку ќе ја задржи поради дополни-
телно внесување на работниниот стаж по добивањето 
на решението од страна на одделната комисија. Наме-
сто работна книшка на подносителот ка барањето ќе 
му се издаде потврда дека работната книшка е задр-
жана поради дополнително внесување на работниот 
стаж. Оваа потврда потпишана од овластениот слу-
жбеник на подносителот на барањето ќе му служи како 
работна книшка при з абивањето на работниот однос. * 

20. Примените пријави за издавање на работната 
книшка овластениот службеник ги заведува во кни-
гата на евиденција, што ќе ја води задолжително со-
ветот за сите издадени работни книшки. На секоја при-
јава ќе се запише бројот под кој е заведена пријавата 
во книгата на евиденција а кој истовремено е и реги-
стерски број на издадената работна книшка. Штамбилот 
за заводењето се става во горниот лев агол на поднесе-
ната пријава за издавање на работната книшка. 

21. Книгата на евиденцијата за издадените работни 
книшки се води врз основа на податоците од прија-
вата за издавање на работната книшка и решението 
на одделната комисија за признаетиот работен стаж, 
и ги содржи следните податоци: 

а) реден број (кој е фактички регистерски број 
на работната книшка); 

б) фамилијарно име (.презиме) и име — за мажена 
жена и моминско фамилијарно име (презиме); 

в) татково име на лицето кому е издадена работ-
ната книшка; 

г) ден, месец и година на раѓањето; 
д) место на раѓањето, околија и народна репу-

блика; 
ѓ) државјанство и народност; 
е) занимање (струка) и квалификација (звање); 
ж) сериски број на работната книшка; 
з) датум и место на изданието на работната 

книшка: 

и) сериски и регистерски број на личната карта, 
како и датум и место на изданието на истата; 

ј) вкупно признаетиот работен стаж врз основа 
на решението на комисијата од точ. 55 на ова напат-
ствие, од заводот за социјално осигурување на народ-
ната република односно од вишиот орган односно суд. 

Податоците под а) до и) се запишуваат веднаш, 
а податоците .под ј) кога одделната комисија од точ. 55 
на ова напатствие, заводот за социјално осигурување 
на народната република, вишиот орган односно суд 
ќе донесе решение. 

Книгата на евиденција мора да биде поврзана, со 
л анимирани страни и заверени со петач на советот за 
народно здравје и социјална политика. 

Со оваа евиденција се води и азбучни именик, во 
кој се внесува името и презимето, годината на раѓа-
њето како и регистерскиот број на работната книшка, 
на лицето кому е издадена работната книшка. 

22) По извршеното издавање на работната книшка 
пријавата за издавање на работната книшка се остава 
по хронолошки ред по броевите под кои е заведена 
пријавата во книгата на евиденција. 
III. Запишувања во работната книшка после издава-

њето на истата 

П р е т п р и ј а т и е ( н а д л е ш т в о и л и 
у с т а н о в а ) 

23) Претпријатието, надлештво^ или установата 
кога ќе влезе на работа лице кому е издадена работна 
ш и ш к а ја земе од истото работната книшка и од неа 
ги внесува соодветните податоци во евиденцијата за 
запослениот персонал. 

За начинот на водењето на евиденцијата во прет-
пријатието, надлештво™ или установата за заложениот 
персонал и за податоците што ќе ги содржи задолжи-
телно таа евиденција, ќе се донесе одделно решение. 

24. Податоците во рубриката „податоци за зало-
ж у в а њ е т о " на страните од 6—25 на работната книшка 
ги пополнува претпријатието, надлештвото или уста-
новата при засновањето и престанокот на работниот 
однос, и тоа: колоната „број на матичната книга", 
„назив и седиште на претпријатието (надлештво™, 
установата и др.)" и „датум на зало слу вањето" — при 
заснивањето на работниот однос, а другите колони — 
кога на работникот или службеникот ќе му престане 
заложувањето. 

Податоците за промените во занимањето (струка« 
та) и ел. се внесуваат на страната 3 од работната кни-
шка штом настанале. 

Претпријатијата (надлештвата или установите) ќе 
обезбедат печати од соодветна големина поради за* 
верка на податоците што ги внесуваат тие во работ-
ната книшка. 

25. Во колоната „број на матичната книга" се за-
пишува бројот под кој е регистриран работникот одно-
сно службеникот во евиденцијата за заложениот пер-
сонал на претпријатието (надлештво™ или установата) 
при влегувањето на работа. Овој број се запишува под 
бројот што е отпечатен на врвот од колоната „број на 
матичната книга", а кој го означува редниот број под 
кој е извршено запишувањето на податоците за влету-
вањето на работникот и службеникот на работа. 

За да би се знаело под кој реден број претпри-
јатието (надлештво™ или установата) го извршува за-
пишувањето во работната книшка, во евиденцијата за 
заложениот персонал покрај бројот на евиденцијата 
ќе се назначи и редниот број под кој е извршено за-
пишувањето во работната книшка (на пример: бројот 
на евиденцијата за заложениот персонал е 343, а бро-
јот под кој е извршено запишувањето во работната 
книшка е 7 — во евиденцијата за заложениот персо-
нал се запишува 343/7). 

26) Во случај на престанок на заложување на ра-
ботник или службеник кој порано не бил во работен 
однос, и според тоа нема стаж за признавање, прет-
пријатието, надлештво™ и установата ќе го забележи 
во колоната „вкупно траење на сите запослувања", 
времето што го провел работникот или службеникот 
на работа во тоа претпријатие (надлештво или уста-
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нона) а кое е запишано во колоната „траење на зало-
жувањето во претпријатието". 

Во случај на престанок на заложувањето на работ-
ник или службеник кој бил порано во работен однос, 
претпријатието (надлештво™ или установата) должно 
е со траењето на запекувањето во претпријатието 
(надлештвото или установата) да го собере и работ-
ниот стаж назначен на страната 4, 5 и 26 од работната 
книшка, и збирот (вкупниот работен стаж до денот на 
разрешувањето) да го запише со букви во колоната 
„вкупно траење на сите заболувања" . 

Второто и секое натамошно претпријатие (надле-
штво или установа) при кое работникот или службени-
кот ќе биде во работен однос должно е со траењето 
на запослувањето во претпријатието (надлештво™ или 
установата) да го собере дотогашниот работен стаж 
од последното запишување во колоната „вкупно тра-
ење на сите запеел ув ања". 

27. Претпријатието, надлештво™ или установата во 
текот на траењето на работниот однос на работникот 
или службеникот ги запишува на страната 33 од работ-
ната книшка и податоците за сите отсуства кои во по-
одделка календарска година траат непрекинато подолго 
од три месеца. За секое такво отсуство треба да се 
наведе и за која цел било определено. 

28. Претпријатието (надлештво™ или установата) 
во текот на траењето на запослувањето на работникот 
или службеникот ги забележува и податоците во коло-
ната „вид на заложувањето и плата" на страната 
27—31 од работната книшка. 

Во колоната „вид на заложувањето" за работни-
ците се запишува квалификацијата и занимањето (на 
пример: полуквалификуван-бравар), а за службениците 
струката, службата и звањето (на пример: управна — 
пристав). Во колоната „износ" под „I" се запишува 
тарифниот став за работното место на работниците 
односно службениците на стопанските претпријатија, а 
за службениците запослени кај државните органи или 
установа — платата на соодветниот платен разред по 
прописите за платите што постојат. 

Во колоната „износ" под „II" се запишува годи-
шниот просек на заработката (платата). Овој податок 
се внесува на почетокот на календарската година за 
минатата година според пресметаните заработен во таа 
година. Ако работникот или службеникот не бил во 
претпријатието преку целата година, тогаш се утврдува 
и запишува просекот на заработката во времето што 
го провел во претпријатието — на пр.: ако работникот 
или службеникот влегол на работана 15 март а излегол 
од работа после 1 октомври, тогаш дотично™ претпри-
јатие ќе го установи просекот на неговата заработка 
во времето од 15 март до 30 септември, а наредното 
претпријатие во кое после тоа влегол на работа и оста-
нал до крајот на годината, ќе го установи просекот на 
неговата заработка од денот на влегувањето на работа 
до 31 декември. За службениците и работниците кај 
државните органи и установи се зема годишниот (или 
за пократко време ако не бил целата година во служба) 
просек на платите определени по прописите што посто-
јат, подразбирајќи ги под платата и евентуалните пе-
р и о д н и повишици како и сите додатоци кои се уста-
новени за дотичната струка односно служба, со тоа 
што на првата слободна страна од работната книшка 
да се става забелешка во која се назначува врз основа 
на кои прописи е даден додатокот. Во ваков случај 
покрај запишувањето на страната 27 до 37 треба да 
се назначи слободната страна од работната книшка на 
која што е внесена забелешката. 

29. Податоците од точ. 23 и 28 од ова напатствие 
за лицата запослени кој приватни работодавци ги за-
пишува органот за социјално осигурување надлежен 
според седиштето на работодавецот, и тоа врз основа 
на својата евиденција за осигурениците. За таа цел 
приватните работодавци до лион« се за секој случај на 
промената на платата или напредувањето во работата 
односно во службата, како и на престанок на работ-
ниот однос, да ја приклучат со пријавата за престано-
кот на работниот однос и работната книшка на лицето 
за кое се поднесува пријавата. 

Исто Тика, назначените податоци од точ. 23 до 28 
од ова напатствие ги внесува во работната книшка 
органот за социјално осигурување и за лицата шт<> 
имаат повеќе запослувања, а вкупното запослување 
изнесува полно редовно работно време. Во случај на 
престанок на едно од тие запослувања, кога другите 
запослувања не изнесуваат полно работно време, ќе 
се смета дека работниот однос на таков работник одно-
сно службеник престанал, и тоа органот за социјално 
осигурување ќе го констатира на определеното места 
на страната 5—25 од работната книшка. / 

Д р у г и о р г а н и 
30. Бирото за посредување на трудот на страната 

34—35 од работната книшка ги запишува податоците 
за исплатеното материјално обезбедување на работни* 
кот и службеникот кому времено му престанал работ-
ниот однос. Во колоната „време за кое е извршена 
исплатата" се зашилува во потколоннте „од" и „до(* 
датумот за кој е извршена исплатата на материјал-? 
ното обезбедување. Во колоната „износ" се запишува 
износот на исплатеното материјално обезбедување. 
Бирото за посредување на трудот на определеното 
несто ги запишува податоците за секоја исплата (на 
пример: од 1 април до 15 април износ: 2.500 дни.; од> 
16 април до 30 април износ: 2.500 дин, ити.). 

За работниците или службениците на кои времено 
им престанал работниот однос а кои немаат право на 
материјално обезбедување, во колоната „време за кое 
е извршена исплатата" бирото за посредување на тру-
дот ќе го запише времето од денот кога работникот 
или службеникот му се пријавил на бирото до денот, 
кога му е најдено заложување. Во овој случај во ко-
лоната „износ" ќе се стави знакот „— 

31. На страната 36—37 од работната книшка бирото 
за посредување на трудот ги запишува податоците за 
повластеното возење на работниците или службениците 
и другите лица што се упатуваат во друго место по-
ради заложување. Во колоната „висина на повласти-' 
цата" се запишува „100%" или „75%". 

32. Во жучаите кога се работи за признавање 
инвалидска или староска пензија на работник или слу-
жбеник, работната книшка не му се враќа на неговиот 
сопственик, туку надлежниот орган за социјално оси-
гурување ја задржува во предметот за признавање на 
пензијата како доказ за признаениот работен стаж за§ 
пензија. Во овој случај на сопственикот на таква ра-
ботна книшка му се издава потврда за задржаната ра-
ботна книшка. Во потврдата изрично треба да се на-
веде: серискиот и регистерскиот број на задржаната 
работна книшка, кој ја издал работната книшка, кога 
и под кој број и датум; од кој орган е признаена пен-
зијата, и дали е признаена, инвалидска или старосна/ 
пензија како и вкупниот работен стаж. Ако се запосли 
такво лице повторно, советот за народно здравје и 
социјална политика издава врз основа на таа потврда 
нова работна книшка. Во тој случај на страните 4 и 5 
од работната книшка не се запишува траењето на ра-
ботните односи пред пензионисањето, туку на страната 
38 од работната книшка, а врз основа на наведената 
потврда треба да ги исполни само податоците за при-
знаената пензија. 

33. Во случаите кога се работи за признавање инва-
лиднина на работник или службеник, надлежниот орган 
на социјалното осигурување ги запишува во работната 
книшка потребните податоци за тоа на страната 38 а 
работната книшка му ја враќа на претпријатието, надле-
штвото или установата во која е запослен работникот 
или службеникот. Ако работникот или службеникот не 
е запослен работната книшка му се враќа на работни-
кот односно службеникот. 

IV. Постапка со работната книшка за време на траењето 
како и при престанокот на работниот однос 

34. Додека трае работниот однос, работната книшка 
се чува ка ј претпријатието, надлештвото или устано-
вата, организацијата, односно кај приватниот работо-
давец, за што ца работникот или службеникот му со 
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дава потврда. Во оваа потврда треба да се иазчачи 
името и презимето на работникот односно службеникот 
мијата работна книшка се презема на чување, датум 
нога е предадена книшката, како и сериски број на ра-
ботната книшка. 

По престанокот на работниот однос претпријатието 
(надлештвото или установата, организацијата односно 
приватниот работодавец) должно е да му ја врати на 
работникот односно службеникот работната книшка, 
откога ќе му ја врати ово ј претходно потврдата. 

•35. Во случаите кога работникот или службеникот 
ја напушти работата или од некои други разлози не 
ја подигне својата работна книшка, претпријатието 
(надлештво™ или установата) ќе ја чува работната 
книшка за време од три месеца, а по истекот на т о ј 
срок ќе му ја предаде на советот за народно здравје 
и социјална политика надлежен според седшитето на 
претпријатието (надлештво™ или установата). Едно-
времено, претпријатието (надлештво™ или установата) 
во евиденцијата за заложениот персонал, во рубриката 
„забелешки", ќе назначи под кој број и на кој датум 
работната книшка му е испратена на советот за на-
родно здравје и социјална политика. 

36. Кога работникот односно службеникот ќе здо-
бие право на инвалиднина односно пензија, претприја-
тието (надлештвото или установата) должно е по ба-
рање на работникот односно службеникот за призна-
вање правото на, инвалиднина или пензија да ја при-
ложи неговата работна книшка. 

Ако работникот односно службеникот во времето 
кога го поднесува барањето за признавање правото 
на пензија или инвалиднина не се наоѓа во работен 
однос, истиот кон барањето сам ќе ја приложи и ра-
ботната книшка. 

37. Во случај на смрт на работникот или службе-
никот, работната книшка и се предава на неговата 
фамилија. 

V. Издавање дупликат и поништување на работната 
книшка 

38. Во случаите кога работната книшка ќе се по-
полни така што во истата не можат повеќе да се вршат 
потребни запишувања, таа се заменува со нова со 
наплатување на определената цена на работната книшка. 

Новата работна книшка ја издава советот за на-
родно здравје и социјална политика на околискиот 
(градскиот) народен одбор надлежен според местото 
на заложувањето на работникот односно службеникот, 

39. Кога новата работна книшка се издава за тоа 
што е пополнета порано, на новата работна книшка 
на кориците и на првата внатрешна страна треба ви-
дливо да се назначи која по ред е издадената работна 
книшка (П, Ш пти. работна книшка), како и разлогот 
за замена на работната книшка. 

40. Во новата работна книшка збирот на сите пора-
нешни запослувања според последното запишување во 
пополнената работна книшка се пренесува и запишува 
на страната 7 од новата работна книшка во колоната 
„вкупно траење на сите з а п е к у в а њ а " под редниот број 
на запишувањето 1. Во колоната „траење на з а л о ж у -
вањето во претпријатието" под редниот број на за- / 
шинувањето 2 на истата страна на работната книшка 
претпријатието (надлештво™ или установата) ќе го 
забележи траењето на работниот однос (и другите 
податоци) на работникот или службеникот во тоа 
претпгичгие (надлештво или установа). При преста-
нокот на работниот однос, претпријатието (надлсштво-
то или установата) со траењето на работниот однос во 
тоа претпријатие (надлештво или установа) ќе го 
собере траењето на работниот однос што е пренесено 
од пополнената работна книшка и запишало под ред-
ниот број на запишувањето 1 во колоната „вкупно 
траење на сите з аложување" , и така доблесниот збир 
ќе го зашиле во колоната „вкупно траење на сите за-
послушања" под редниот број на запишувањето. 2. 
Страната 4 и 5 од новата работна книшка се прецр-
туваат 

Второто и сское натамошо претпријатие 
штво или установа) ќе постапи на начинот предвиден 
во .точката 26 ст. 3 од ова напатствие. 

41. Во случаите кога се издава нова работна кни-
шка затоа што во работен однос влегло лице кому е 
признаена пензија, поради што поранешната работна 
книшка му ја предал на органот за социјално осигу-
рување, во новата работна книшка не се запишуваат 
податоците за поранешните залослувања, туку воз 
основа на потврдата од органот за социјалното осу, -
рување советот за народно здравје и социјална поли-
тика надлежен според местото на з аложувањето на 
работникот или службеникот ги запишува на странска 
38 од работната книшка податоците за признаената пен-
зија. Во овој случај работната книшка се издава како 
и во редовната постапка врз основа на „пријава за изда-
вање работна книшка" кон која треба да се приложи 
потврда од надлежниот орган за социјално осигуру-
вање за преземената работна книшка. 

Во новата работна книшка преку страната 4 и 5 
треба да се напише четливо: „пензионер" — подато-
ците внесени на страната 38. Едновремено на страната 
5 треба да се запишат и податоците за последното 
з а л о ж у в а њ е : назив на претпријатието, надлештвото 
или установата и траењето на з а л о ж у в а њ е т о на тоа 
претпријатие, а на страната 27 на работната книшка 
должноста односно работата што ја вршел. 

42. Работникот или Службеникот односно другото 
лице што ја загинале работната книшка, на советот 
за народно здравје и социјална политика треба да му 
поднесе образложено барање за да му се издаде ду-
пликат на работната книшка, 

Барањето се поднесува до советот за народно 
здравје и социјална политика што ја издал загинатата 
работна книшка. Со барањето за издавање на работ-
ната книшка треба да се приложи: 

а) потврда односно извод од евиденцијата за зало-
ж е н и о т персонал на претпријатието, надлештво™ или 
установата каде што е запослен работникот односно 
службеникот, а ако во времето кога го поднесува ба-
рањето не е зЗпослед од претпријатието, надлештво™ 
или установата каде што бил запослен последниот пат; 

б) потврда од службениот весник на народната 
република за тоа дека извршил потребна уплата за 
•објавувањето на огласот за губитокот на работната 
книшка, или ако огласот е објавен веќе точно назна-
чување бројот и страната на службениот весник ка,„е 
што е објавен огласот. 

43. На издадениот дупликат на работната книшка 
се запишува на горниот раб од корицата од првата 
страна со големи печатени букви зборот „ДУПЛИКАТ1", 
и истовремено во личната карта на сопственикот на 
работната книшка на предвидениот начин се забележу-
ва дека е издаден дупликат на работната книшка, како 
и серискиот и регистерскиот број на работната книшка. 

44. Лицето што ја загубило работната книшка а 
поддало барање да му се из тале дупликат на работната 
книшка, работниот однос може да го заснива врз осно-
в а на потврдата од службениот весник на народната 
[република дека извршило потребна уплата за да се 
објави огласот за губитокот на работната ' книшка. 

45. Ако ја загубило работната книшка претприја-
тието, надлештво™ или установата, должно е по по-
стапката предвидена во претходната точка да прибави 
дупликат на работната книшка* 

46. Цената на дупликатот на загубената работна 
книшка изнесува петторен износ од нејзината цена, а 
истата ја плаќа оној по чие барање се издава дупли-
катот на работната книшка. 

Петторен износ на цената на работната книшка 
нема да плати работникот или службеникот ако докаже 
дека работната книшка ја загубил поради виша сила 
(на пример: пожар, поплава и ел.). 

47. Работните книшки што се погрешно исполнет.! 
или се оштетени, како и погрешно издадените дупли-
кати, комисиски ќе се поништат. 

Поништувањето на работните книшки се врши ич 
то ј начин што се сочинува записник во кој се внесуваат 
сериските броеви на поништените работни книшки до 
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дека самите книшки ќе се издупчат иа повеќе места 
Или преку секоја страна ќе се отпечати: „поништено". 
После тоа работните книшки им се предаваат поради 
преработка на претпријатијата за откуп на отпадоци, 
но постапката пропишана со Уредбата за присобира-
» е т о и< употребата на отпадоците („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 48/48). Записникот се -заведува во дело-
водниот протокол и се чува во архивата на органот 
што го извршил поништувањето на работната ш и ш к а . 
Копијата од записникот за поништените работни кни-
шки задолжително му се испраќа на советот за на-
родно здравје и социјална политика на народната ре-
публика. 

VI. Заменување на порано издадените односно изда-
вање на нови работни книшки на работниците и слу-

жбениците што се наоѓаат во работен однос 
48. Поради установување на целокупниот работен 

стаж на работниците и службениците што се наоѓаат 
во работен однос, ќе се изврши заменување на порано 
издадените работни и службенички -книшки односно 
издавање на нови ако работниците евентуално со исти-
те не се снабдени. Замењувањето односно издавањето 
на работните книшки ќе го изврши советот за народно 
здравје и социјална политика на околискиот (град-
скиот) народен одбор надлежен според седиштето на 
претпријатието, надлештво™ или установата. 

Советот за народно здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ ќе определи одделно во кој срок 
(почетокот и траењето) ќе се изврши заменувањето 
односно издавањето на работните книшки. 

49. Со цел да се забрза заменувањето односно изда-
вањето на работната книшка на работниците и слу-
жбениците што се наоѓаат во работен однос, во прет-
пријатијата, надлештвата и установите во кои се за-
послени повеќе од 50 работници односно службеници 
ќе се основа комисија за извршување потребни под-
готвителни работи во врска со заменувањето односно 
издавањето на работните книшки. 

Во претпријатијата што имаат повеќе погони и ра-
ботилница, можат да се осниваат комисии за секое ра-
ботилиште односно погон. 

Во состав на комисијата при претпријатието (надле-
ш т в о ^ или установата), покрај членовите што ќе ги 
определи управниот одбор односно раководителот на 
надлештвото или установата, задолжително влегува и 
претставникот на синдикалната подружница, како и 
правниот референт на 'претпријатието, каде што го 
има овој. 

50. Комисиите основани во претпријатијата, надле-
штвата и установите работат под непосредно рако-
водство на управниот одбор на претпријатието одно-
сно раководителот на надлештво™ или установата. 

51. Комисиите во претпријатијата, надлештвата или 
установите должни се што се однесува до заменува-
њето односно издавањето на работните книшки според 
утврдениот редослед да извршат следни подготвителни 
работи: 

а) од надлежниот совет за народно здравје и со-
цијална политика да требуваат потребен бро ј пријави 
за издавање работни книшки и потребен број нови 
работни книшки; 

б) на секој работник односно службеник на вееме 
'да му го предадат формуларот на пријавата за изда-
вање на работната книшка и да се грижат да биде 
пополнета на пропишаниот начин; 

в) врз основа на податоците од пријавата и доку-
ментите приложени со пријавата четливо да ја испол-
нат за секој работник односно службеник страната 1, 
2 и 3 од работната книшка, без потпис и штамбил; 

г) да извршат прегледување и хронолошки г- : ги 
Средат сите документи што ги приложат во пријавата 
за издавање на работната книшка работникот односно 
службеникот како доказ за поранешните з а л о ж у в а њ е . 

52. Врз основа на пријавата за издавање на рзб^т-
рата книшка, евиденцијата на претпријатието и доку-
ментите за поранешните з а д о ј у в а њ а , комисијата за 
£екој работник односно службеник состава предлог за 

работниот Стаж, кој заедно со пријавата, со докумен-
т е и со работните книшки го испраќа до надлежниот 
совет за народно здравје и социјална политика да и* 
tie предаде на одделна комисија. Во предлогот коми-
сијата хронолошки го назначува одделно поранешното 
време на заложувањето што го докажува работникот 
или службеникот врз основа на полноважни документи, 
а одвоено времето на заложувањето кое работникот 
односно службеникот го докажува со сведоци или на 
друг начин. 

Во поглед на работниот стаж кој се докажува 
едино со из јави на сведоци, комисијата во претприја-
тието ќе го упати работникот или службеникот до око-
л н о с т а (градска) управа (завод) за социјално осигу-
рување, чинот овластен службеник ќе го сослуша ра-
ботникот или службеникот како и предложените све-
доци, а по потреба и други лица. По извршеното со слу-
ш а њ е околиската (градската) управа (завод) за соци-
јално осигурување го отстапува целиот предмет на 
одделна комисија. 

На ист начин комисијата ќе дава предлози и за 
иселениците — повратници, како и за лицата што жи-
веат во краиштата лрисоединети кон Федеративна На-
родна Република Југославија . 

53. Во претпријатијата, надлештвата и установите 
в о кои се запослени помалу од 50 работници односно 
службеници нема да се формираат комисии, туку сите) 
подготвителни работи во смисла од точ. 51 од ова 
напатствие ќе ги изврши службеникот за тоа опреде-
лен врз основа на што директорите на такви прет-
пријатија односно раководителите на надлештвата и 
установите ќе сочинат предлог во смисла на претход-
ната точка и ќе го испратат до органот надлежен за 
издавања работни книшки. 

54. Приватните работодавци нема да требуваат ра-
ботни книшки во смисла на точ. 51 о д ова напатствие, 
но се должни во определениот срок на надлежниот 
совет за народно здрав је и социјална политика да му] 
ги испратат пополнетите пријави за издавање на ра-
ботните книшки и доказите за поранешните запосле 
вања за лицата што се запослени ка ј нив. 

VII. Докажување на поранешното време 
на заложувањето 

55. Веродостојноста на документите за работниот 
стаж од поранешните з а л о ж у в а њ е на работниците и 
службениците на кои на начинот предвиден во точ. 48 
до 57 од ова напатствие им се врши заменување на/ 
постоеќите односно издавање на нови работни книшки, 
ја ценат одделните комисии формирани при советите 
за народно здравје и социјална политика на околискиот 
(градскиот) народен одбор. 

Во градовите и во индустриските центри во кои 
има поголем број запослени работници и службеници* 
може по потреба да се формира и поголем број од-
делни комисии. 

Озне комисии ја ценат веродостојноста на доку-
ментите за работниот стаж од поранешните за,пооду-
вања и на оние лица кои поднесуваат сами барање за 
издавање работна книшка а порано биле во работен 
однос. 

56. Одделната комисија за оцена веродостојноста 
на документите за работниот стаж од поранешните за-
почнувања е составена од три члена, од кои се два 'па 
постојани и имаат свои заменици, а третиот е претстав-
ник на претпријатието (надтештвото или установата) 
за чин работници и службеници се вг5шн заменува-
њето односно издавањето на работните книшки. 

Едниот постојан член и неговиот заменик се прет-
ставници на месниот синдикален совет, а вториот по-
стојан член и неговиот заменик се претставници на 
околиската (градската) управа (завод) за социјално 
осигурување. 

Кога се работи за определувањето на работниот 
стаж на постојаните членови на комисијата оцената на 
веродостојноста на документите и утвр .^пање-о на 
работниот стаж ја вршат нивните заменици. 

57. Признавањето на работниот г — : гл г " а::е-
шните запослувања одделната комисија го * —и само 
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врз основа на полноважни документи, како што се 
решенијата, уверенијата и потврдите издадени од прет-
пријатието, надлештво^, установата односно организа-
цијата; порано издадените работни или службенички 
книшки, како и книшките издадени според одделните 
прописи (поморски, сообраќајни книшки ити.); изводи 
од картотеката од социјалното осигурување ити. 

За иселениците повратници, како и за лицата што 
живеат во краиштата присоединети кон Федеративна 
Народна Република Југославија, одделната комисија ќе 
го донесува решението за признавање на работниот 
стаж само во поглед на запослувањето во ФНР Југо-
славија. Што се однесува до признавањето во работен 
•стаж времето на запослување во странство или во 
краиштата што биле вон територијата на ФНР Југо-
славија, одделната комисија ќе му го отстапи пред-
метот на републичкиот завод за социјално осигурување 
во смисла на точ. 32 од ова напатствие. 

Што се однесува до доказите за работниот стаж и 
за стручноста на работниците и службениците оддел-
ната комисија ќе ги користи документите што се зе-
мени во обзир при определувањето на заработката 
односно платата на работниците и службениците во 
смисла на новите прописи, како и документите присо-
брано! при преводењето на работниците во звања, со 
тоа што комисијата повторно ќе ја испита веродостој-
носта на секој од овие документи. 

58. Одделните комисии што ја ценат веродостој-
носта на документите за работниот стаж од поране-
т и т е запослувања^ на секој работник односно слу-
жбеник му издаваат решение за времето од поране-
шните залослувања што му се признава во работниот 
стаж, не сметајќи го запослувањето во моментот на 
заменувањето на работната книшка. 

Во решението на одделната комисија за призна-
вање на работниот стагж по хронолошки ред треба да 
се назначи траењето на заполтување™ кај секое прет-
пријатие, надлештво или установа односно кај прива-
тен работодавец, како и вкупниот збир на траењето на 
•сите заштедувања во години, месеци и денови, кој се 
признава во работниот стаж, како и врз основа на кои 
д о к у м е н т е признаено секое поодделно заложување. 
Мето така, во решението одвоено *треба да се назначи 
кое заложување и кај кои работодавци, не му се при-
знава во работниот таж на работникот и службеникот 
и од кои разлози. 

Пред издавањето на решението во смисла на ст. 1 
и 2, а после ^ о ц е н к а т а на веродостојноста на прило-
жените документи, комисијата, по правило, ако е на 
мнение целиот или еден дел од пријавениот работен 
стаж да го оспори, ќе го повика работникот или слу-
жбеникот за оспорениот работен стаж да поднесе евен-
туално нови докази, давајќи му срок од најповеќе 3 ме-
сеца да ги поднесе тие докази. Ако работникот или 
службеникот веднаш изјави дека нема други докази, 
или не ќе ги поднесе во дадениот му срок, комисијата 
дури тогаш ќе донесе свое решение. 

59. Решението за признавање на работниот стаж 
оделната комисија го издава во два примерка и му 
го предава на овластениот службеник од бирото за 
посредување на трудот, а каде го нема овој на опре-
делениот службеник од советот за народно здравје и 
социјална политика. Еден примерок од решението со 
документите и со работната нкишка овие му го преда-
ват на работникот односно службеникот за чие при-
знавање на работниот стаж од поранешните зало слу-
вања се работи, откога овој претходно во рубриката 
„забелешка" во книгата на евиденцијата ќе потпише 
дека ја примил работната книшка и ќе го врати при-
мерокот на пријавата што му служел како потврда за 
предавањето на документите. Истовремено со преда-
вањето на работната книшка во личната карта на секој 
работник односно службеник ќе се внесе на начинот 
пропишан во точ. 18 од ова напатствие серискиот и 
регистерскиот број на работната книшка. Вториот при-
мерок на решението, после запишувањето на работниот 
стаж во работната книшка, се остава со пријавата по 
хронолошки ред спрема редниот број на евиденцијата 
за издадените оаботнн кнпнж. 

60. На решението на одделната комисија за при-
знаениот работен стаж работникот или службеникот 
има право во срон од 15 дена по приемот на решението 
да поддаде жалба до надлежниот виши орган, против 
чија одлука може во срок од месец дена да поднесе 
тужба до управниот суд. 

Ако со решнието на вишиот орган односно судот 
решението на одделната комисија за признавање на 
работниот стаж се измени делум или во целост, соод-
ветните изменувања ќе ги внесе во работната книшка 
и во евиденцијата за издадените работни книшки сове-
тот за народно здравје и социјална политика што ја 
издал работната книшка. 

61. Ако во времето пред да го донесе одделната 
комисија решението за признавање на работниот стаж, 
дојде до раскинување на работниот однос на пооддел-
лен работник односно службеник, претпријатието е 
должно во таков случај да ја земе од комисијата при-
јавата со приложените документи со кои се докажува 
работниот стаж на дотичниот работник односно слу-
жбеник и сето тоа да му го предаде на истиот пред 
да му престане работниот однос односно пред да биде 
разрешен од должноста. 

62. Во случаите кога работниот стаж од поранеш-
ните заштедувања во целост или делум се докажува со 
изјави од сведоци, одделната комисија, откога ќе го 
прими предметот за сослушување на работникот и слу-
жбеникот (точ. 52 ст. 2) за чиј работен стаж се работ« 
од околината (градската) управа (завод) за социјално 
осигурување, како и на сведоците на кои се .повикале 
тие, ќе го разгледа целиот предмет и заедно со свое 
мислење ќе го испрати до управата (заводот) за соци-
јално осигурување на народната република со цел да 
се донесе решение за признавање на работниот стаж. 

Републичката управа (завод) за социјално осигу-
рување, откога ќе го разгледа испратениот предмет, 
донесува решение кое време на заложувањето, што го 
докажува работникот и службеникот со сведоци се 
признава во работниот стаж а кое не. Ако управата 
(заводот) за социјално осигурување на народната ре-
публика најде дека испратениот предмет е непотполн, 
може сама или .преку околината (градската) управа 
(завод) за социјално осигурување, да го дополни со 
дополнително сослушување на работниците односно 
службениците и нивните сведоци, како и со сослушу-
вање на трети лица. 

Заводот за социјално осигурување на народната 
република донесува исто така решение и за тоа кое 
време проведено вон работниот однос му се признава 
во работниот стаж на работникот или службеникот, 
како и решение за признавање на работниот стаж на 
иселениците — повратници односно на лицата што жи-
веат во краиштата присоединети кон ФНР Југославија 
од времето на запослувањето во странство односно вон 
територијата на ФНР Југославија. 

63. На решението од управата (заводот) за соци-
јално осигурување на народната република, работни-
кот односно службеникот има право во срок од 15 дена 
од приемот на решението да поддаде жалба до надле-
жниот виши орган, против чија одлука во срок од 
месец дена може да поднесе тужба до управниот суд. 

64. Врз основа на решението од одделната коми-
сија од точ. 55 на ова напатствие за признавање на 
работниот стаж на работникот и службеникот од пора-
нешните запослувања, овластениот службеник од би-
рото за посредување на трудот, а каде овој го нема 
определениот службеник од советот за народно здравје 
и социјална политика го внесува признаениот работен 
стаж на страната 4 и 5 од работната книшка не ш е -
тајќи го времето на заложување во моментот на за-
менувањето на работната книшка. 

65. Податоците за признаениот работен стаж се 
внесуваат во работната книшка на следен начин: 

а) На страната 4 од работната книшка се внесуваат 
податоците за признаениот работен стаж за времето до 
31 декември 1946 година. Овие податоци не се искажу-
ваат по претпријатијата односно по работодавците, 
веќе се внесуваат сумарно во вкупното траење. Вкупно 
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признаениот работен стаж во работната книшка треба 
да се внесе и со букви. 

За признаениот работен стаж до 31 декември 1946 
година во работниот стаж треба да се внесе датумот 
»а првото заложување н датумот на престанокот на 
последното заложување (ма пример: работникот првпат 
се заштедил на 1 март 1931 година, а последното запо-
слуван*е пред влегувањето иа нова работа траело до 
Z1 октомври 1940 година. Во ова временско раз доб је 
работникот повремено бил запослен а повремено бил 
без работа, така шт£> збирот на сите негови з а в е д у -
вања да изнесува 9 години, 5 месеци и 16 дена. Во тој 
случај на страната 4 од работната книшка под „датум 
ш првото заложување" ќе се запише 1 март 1951 го-
дева, а .под ,датум на престанокот на последното за-
топлување" ќе се запише 31 октомври. 1946 година. 
Под „вкупно траење на заложувањето во тоа раз доб је" 
it се запише со броеви и со букви: година: 9 (девет), 
месеци: 5 (пет), дена: 16 (шеснаесет). 
* Во случај кога на работникот односно службени-
кот му ег признаено во работниот стаж и заложува-
њето што преминува од 1946 година во 1947 година, 
ка страната 4 од работната книшка во колоната „да-
&у<м на престанокот на последното заложување" треба 
ла се запише „31 декември 1946", на страната 5 од 
{работната книшка во колоната „траење на заложува-
њето ќе се запише „1 јануар« 1947", и другите пода-
тоци за тоа заложување, а според соодветните ру-
л а н и -на оваа страна од работната книшка. 

б) На страната 5 од работната книшка се запишу-
ваат податоците за поранешните заложување за време 
од 1 јануари 1947 година. Овие податоци се искажуваат 
во претпријатијата односно по работодавците кај кои 
бил запослен подносителот на барањето за издавање 
на работната книшка. 

Во случај кога подносителот на барањето за изда-
вање работна книшка во времето од 1 јануари 1947, 
година променил поголем број претпријатија односно 
работодавци, така што на страната 5 од работната 
книшка — на определеното место — да нема доста-
точен простор да се изврши запишувања на сите за-
пржувања, ќе се изврши запишување на преостана-
тите запожувања на првата слободна страна од ра-
ботната книшка (страна 39—44), со тоа што на страна 
5 од работната книшка — на определеното место — 
под вкупно траење на запржувањето ќе се запише 
збирот на запекувањата WQ се назначени како« на 
страната 5 од работната книшка така и на сло-
бодната страна каде што се евидентирани преостана-
тите задржувања. Во ваков случај на # страната 5 
од работната, книшка ќе се назначи на која! од слобо-
дните страни на работната книшка е извршено запи-
шување на преостанатите запржувања (на пример: 
преостанатото з а ш и ј у в а њ е е запишано на страната 39 
од (работната книшка). 

бб. Овластениот службеник од бирото за посре-
дување на трудот, а каде го нема определениот в слу-
жбеник од советот за народно здравје и социјална 
политика ги внесува во работната книшка уште и 
Следните податоци за признаениот работен стаж: 

а) врз основа на решението од одделната коми-
сија податоци за« времето проведено на доброволна 
јавна работа. Овие податоци се загушуваат на стра-
ната 33 од работната книшка, и тоа само во оние ж у -
чан кога учесникот /на доброволна јавна работа стапил 
во работен однос најдоцна во срок о д 6 месеци после 
враќањето од доброволната работа. З а работниците и 
жужбениците што се наоѓаат во раб от енг однос а исто-
в р е м е н учествуваат на доброволна правна работа, нема 
да се врши запишување на овие податоци; 

б) врз основа на решението од управата (заво-
дот) за социјално осигурување на народната репу-
блика: 

1) податоците за времето на заложувањето што 
се докажува со сведоци; овие податоци се запишуваат 
на. страната 26 од работната книшка во рубриката 
»,дополнително признаен работен стаж"; 

2) податоците за времето што го провеле во ра-
ботен однос во странство односно во краиштата што 
бове вон територијата на ФН)Р Југославија иселени-
ците — повратници и лицата што живеат во краиштата 
преседане ти ФНРЈ Југославија; овие податоци 
исто така се ааицруваат на страната 26 од работната 
книшка во рубриката „дополнително признаен работен: 
стаж"; 

3) податоците за времето проведено вон работен 
•однос кое се признава за пензија — на страната 'Si 
од работната книшка. Во колоната „зошто се пра-
знава и врз основа на кои документи е извршено 
запишувањето" се запишува покрај документите врз 
основа на кои е признаено времето провеедно вон. 
работниот однос во работниот стаж, уште и со букви 
бремето што е запишано под: „година", „месеци" и 
„денови" во колоната „време што се признава". 

На пример: во колоната „Време што се пр:-13к:г.Ј* 
е занишано — година: 1, месеци: 4 и денови: 10, — ќе 
се запише во колоната „зошто се признава и врз осно-
ва на кои документи е извршено запишувањето" по-
сле иазначените документи, со букви: Уверението 
бр. 4 од народниот одбор во Тузла; една година, че-
тири месеци и десет дена. 

Под „време проведено вон работниот однос што 
се признава за пензија" се подразбира времето што 
го провел подносителот за барањето за издавање Hi 
работна книшка: на постојани! должности и со посто-
јана плата на претставнички органи на ФНР Југосла-
вија на кои должности дошол преку избирања; ВСЈ 
Народноослободителната војска; на активна и органи* 
зираиа работа во Народноожободителната борба; како 
жртва на ф а ш и з м о т во затворите, интернација, конфис-
кација, депортација^ на присилно иселување, на при-
силни работи и во членство; на илегална работа во 
револуционерното движење или на други должности 
в о интерес на револуционерното движење, во затво-
рите и Логорите поради револуционерна работа пред 6 
април 1941; на воена должност или во пленет во за 
време на војните од 1912 до 1918 година ако непо-
средно пред тоа бил во работен однос; вон служба, 
ако од окупационите органи е отпуштен од држа виа 
служба поради своето антифашистичко и патриотско 
одржање или порада својата национална, расна и ли-
дерска припадност, или ако ја напуштил сам службата 
од овие разлози; како вложувач на придонесот за 
пензионо осигурување за време кога бил вон работе« 
'однос; на воена должност или во пленство за време 
на војните 1912—1920 година, кое време е признаено 
по досегашните прописи (член 4 точ. 7 и 8 од Законот 
за установување правото за пензија и за пензиони-
рањето на државните службеници); времето п р о р -
едио вон работниот однос поради времен престанок 
на работниот одос без вина на работникот или ж у -
па 6јавите 1912—1920 година, кое време е признаено 
в и д у в а њ е и за другите права на работниците и слу-
жбениците што се наоѓаат времено вон работниот 
однос — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52). 

в) Врз основа на одлука од вишиот орган одно-
сно судот — на една од слободните страни (39—44) 
од работната книшка, со тоа што ќе се запише нази-
вот, седиштето и бројот на решението од вишиот 
орган односно судот што го донел решението и дру-
гите податоци што се предвидени во страната 26 од / 
работната книшка Во рубриката „дополнително приг/ 
знаен работен стаж". 

Бр. 7986 
2$ мал 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
др Павле Грегорић, е. р. 
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348. 
Врз основа на чл. 4 од решението за определуван* 

одделна такса за сместување во угостителските дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/52), а во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ОДДЕЛНА ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО УГО-
СТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ И ЗА УПОТРЕБА ИЗНОСИТЕ 

НАПЛАТЕНИ НА ИМЕ ОДДЕЛНА ТАКСА ЗА 
СМЕСТУВАЊЕ 

1) Угостителските дуќани за сместување (хотели 
и ноќевалишта) на државните угостителски прегорија* 
тија, на други претпријатија и органи (на државните, 
задружните и општествените организации), како и ири* 
ватните лица што даваат услуги на сместување, ќе на-
платуваат од корисникот на угостителските услуги за 
сместување и одделна такса за сместување. 

Сите приватни лица (домаќинства) што се зани-
маваат со давање услуги на сметување на пролазни 
гости, мораат да бидат регистрирани кај надлежниот 
народен одбор. 

2) Приватните лица што даваат соби: под наем 
fкирија) за боравок од месец или повеќе денови нема 
да наплатуваат одделна такса за сместување ако ко-
рисникот на собата издадена под наем (кирија) има 
постојан боравок во дотичи ото место; 

3) Одделна такса за сместување не плаќаат лицата 
што се ослободени од плаќање на оваа такса според 
Решението за ослободување од плаќање одделна такса 
за сместување во угостителските дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 15/52). 

Лицата ослободени од плаќање одделна такса за 
'сместување врз основа на решението означено во 
претходниот став, должни се кога ги користат угости-
телските услуги на сместување да покажат на увид 
и тоа: 

а) лицата од точ. 1 под а) до ѓ) — свои лични 
карти односно работнички или службенички книшки 
односно членски карти на организацијата чии се чле-
нови; 

б) лицата од точ. 1 под е) — потврда за запл-
етување издадена од надлештвото, установата или 
стопанокото претдријатие кај кое се запослени; 

в) лицата од точ. 1 под ж) — потврда за посто-
јаниот боравок во Федеративна Народна Република 
Југославија издадена од надлежните органи. 

Угостите ломите дуќани за сместување и приватните 
лица што даваат услуги за сместување, должни се ОД 
лицата под б) и в) од претходниот ста® — корисници 
на угостителски услуги на сместување, поткрај дру-
гите податоци што ги внесуваат веќе во соодветната 
книга на гостите, да ги внесат и следните податоци: 
број, име на издавачот и место каде се издадени спо-
менатите потврди. 

4) Одделната такса за сместување се пресметува и 
се наплатува со применување на процентот од 200%, 
односно факторот 2 врз пазарната продавна цена на 
угостителските услуги за сместување, т.е. врз продаж-
ната цена што е определена според условите на па-
зарот. 

Ако во смисла на точ. 1 ст. 2 од Решението за опре-
делување процентот за пресметување одделната такса 
за сместување во угостителските дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 15/52), процентот за пресметување 
одделната такса за сместување е намален, ќе се при-
менува процентот што е определен со одделно решение 
врз пазарната пролазна цена на угостителските услуги 
на сместување. Во овие случаи угостителските дуќани 
за сместување и приватните лица што даваат услуги на 
сместување, должни се да го внесат во соодветната 
книга на гостите бројот и датумот на решението со 
кое е намален процентот на одделната такса за сме-
стување. 

5) Одделната такса за сместување ќе се напла-
тува нд глеим* начин: 

а) непосредно од самиот корисник на угостител-
ските услуги на сместување; 

б) од претпријатието „Путник", доколку корисни-
кот доаѓа со упатница (ваучер) на „Путник" или со 
упатница (ваучер) од некое странско туристичко биро; 

в) од лице односно од орган што ги плаќа угости-
телските услуги за сместување за (корисниците ко« не 
се ослободени од плаќање на оваа такса според Реше-
нието за ослободување од плаќање на одделната такса 
за сместување во угостителските дуќани; 

Доколку (корисникот на угостителските услуги на 
сместување е гостин на некое надлештво, установа 
или стопанско претпријатие, а не е ослободен од пла« 
ќање на одделната такса за сместување според Реше-
ш ен нето за ослободување од плаќање на одделна 
такса за смсетување во угостителските дуќани, одно-
сното надлештво, установа или стопанско претприја-
тие е должно да ја плати оваа одделна такса за сме-
стување. 

6) Угостителските дуќани за сместување и приват-
ните лица што даваат услуги на сместување, должни 
се во своите дневници (журнали) одделно да ги еви-
дентираат наплатените износи на одделната такса за 
сместување. 

Книговодството на угостителското претпријатие е 
должно да отвори во своите книги одделна сметка 
„такса за сместување* на класата 1 (контото 149, ана-
литичкото конто 1494) од Контниот план за угостител-
ството, на која ќе ги евидентираат сите примања на-
платени на име одделна такса за сместување. 

Приватните лица што се занимаваат со давање у-
слуги на сместување должни се да уредат одделна еви-
денција за наплата на таксата ва сместување, и таа 
мора да биде заверена од надлежниот народен одбор. 

7) Угостителските претпријатија и приватните лица 
што даваат услуги на сместување, должни се по исте-
кот на секои десет дена да ги уплатат остварените из-
носи на име одделна такса за сместување. 

Од остварените износи на име одделна такса за 
сместување угостителските претпријатија и приват-
ните лица што даваат услуги на сместување, уплату-
ваат 20% во корист на буџетот на народниот одбор, 
fca одделниот фонд за унапредување на туризмот на 
народниот одбор ла чија територија се наоѓа угости- • 
телокото претпријатие односно приватното лице што 
дава услуги на сместување, а остатокот го уплатува 
»а сметката на Агенцијата „Путник", број 103-770576* 
која се води кај Народната банка ка ФНРЈ — Плав« 
ната централа на НР Србија, филијала 103 во Белград, 

8) По исклучок од одредбите од точ. 7 од ова на-
патствие, од остварените износи на одделната такса за 
сместување, на државните угостителски претпријатија 
и на огранците односно дуќаните на други претпријатија 
и органи (на државни, задружни и општествени орга-
низации), им се остава 30% од оваа такса на нивно 
слободно располагање. Овие 30%, споменатите прет-
пријатија, огранците односно дуќаните ги пресмету-
ваат од вкупно остварените износи на име одделна 
такса за смсетување, а потоа пресметуваат 20%, исто 
така од вкупниот износ на одделната такса за сме-
стување, за фондот за унапредување на туризмот на 
народниот одбор и остатокот (50% од вкупно оства-
рената одделна такса за сместување) го уплатуваат 
на сметката на Агенцијата „Путник" бр. 103-77бб7б. 

Износот на одделната такса за сместување наменет 
за слободно располагање на претпријатијата првен-
ствено ќе се употреби за покривање на евентуалните 
разлики помеѓу понудените (максималните) цени на 
пансионските угостителските услуги на странство « 
стварните цени на угостителските претпријатија, за 
подобрување нивото на угостителските услуги (за на-
бавка униформи на службениците запослени околу 
вршењето на угостителските услуги), како и за други; 
материјални издатоци за покултурно вршење на уго-
стителските, услуги. 

9) Уплатните износи на одделната такса за сме-
стување на сметката на Агенцијата „Путник" ќе се 

I 
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употреби за подмирување провизијата на странските 
туристички бирои и на претпријатијата „Путник" за 
упатените странски гости во угостителскмте дуќани. 

Пресметката на провизија со странскиве туристич-
ки бирои и со претпријатијата, односно пословници^ 
„Путник", ќе ја врши Агенцијата „Путник". 

10) Одредбите на точ. 7, 8 и 9 од ова напатствие 
ќе се применуваат и на наплатените износи на надо-
кнадете ѕ з сместување во смисла на Решението за во* 
ведување надокнада за сместување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 5/52). 

Раслоделбата и уплатата на остварените износи на 
надокнадата 'односно таксите за сместување до об ја -
вувањето на ова напатствие во „Службениот лист на 
ФНРЈ" ќе се изврши најдоцна до 10 јуни 1952 година 
на сметка на Агенција „Путник", број 103-770576, што 
се води ка ј Народната банка на ФНРЈ — Главната цен-
трала за НР Србија, филијала 103 во Белград, иа соод-
ветната сметка на народниот одбор и на сметката на 
издвоените „средства на претпријатието). 

11) Ова напатствие ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 6428 
24 мај 1952 година 

v i Белград 

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

Осман Карабеговиќ е. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

349. 
Воз 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 Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ и о д Гувернерот на Народната банка 
на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ТАРИФА НА ПРОВИЗИИТЕ И 
Т Р О Ш К О В Н Е ЗА УСЛУГИТЕ ВО БАНКАРСКИТЕ 

РАБОТИ 

1) Тарифата на провизиите и т р о ш к о в н е за услу-
гите во банкарските работи ќе се применува на сите 
услуги што ги вршат Народната банка на ФНРЈ и ме-
сните, градските и задружните штедилници. Оваа та-
рифа ќе ја применува и Државниот осигурителен за-
вод на ФНРЈ на своите услуги што се предвидени 
со тарифата. 

2) Тарифата на провизиите и трошковите за услу-
гите во банкарските работи е составен дел од ова 
решение. 

3) Ова решение и Тарифата на провизиите и тро-
шковните за услугите во банкарските работи ќе се 
применуваат од 1 мај 1952 година, кога престанува 
да важи Наредбата за« максималните провизии и тро-
ш к о в н е за услугите во банкарските работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 42/46) со сите изменувања 
и дополнувања, како и сите други прописи што се 
во спротивност со ова решение и со тарифата. 

Бр. 165 
19 ма ј 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на. ФНРЈ 

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

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

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

Т А Р И Ф А 
НА ПРОВИЗИИТЕ И ТРОШКОВИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ 

ВО БАНКАРСКИТЕ РАБОТИ 

Општи одредби 

1) За работите предвидени со оваа тарифа може 
да се наплатува само надокнадата предвидена со оваа 
тарифа. 

За услугите што не се предвидени со оваа тарифа 
банката ќе ја наплатува надокнадата мијата висина 
унапред ќе ја утврди со корисникот на услугата при 
договарањето на услугата. 

Банката може да договори со комитентите за кои 
врши особено голем б р о ј услуги надоинадата предви-
дена со оваа тарифа да и' ја даваат во вид на паушал, 

2) Кај сите пресметки на провизиите и трошком 
вите парите се заокружуваат на цели динари нагоре* 

3) Ствари« трошкови се оние кај кои банката има 
фактички издаток за односната работа, а не трошком 
вите што се сврзани за редовното вршење на банкар-
ските работи, Спрема тоа, како фактички трошкови 
можат „да се наплатуваат на пример: 

'а) сиге давачки (такси, данок и слично); 
б) трошкови за телеграми или телефонски ра-

зговори; 
в) трошкови што ги засметува некој друг пари-

чен завод преку кого се врши работа; 
г) трошкови на пакување и на материјал за па-

кување; 
д) поштарина за препорачани, експресни и ави-

онски пратки, поштарина за пакети и транспортни 
трошкови; 

ѓ) премии .за осигурувањето; 
е) таксирани документи што не биле доста-

точно таксирани и слично. 
4) Ставовите од оваа тарифа "ќе се применуваат 

на сите корисници на банчини услуги, доколку не е 
пропишано инаку. 

5) Во работите со странство, доколку провизиите 
и трошковите паѓаат ил терет на странскиот коре* 
снондент, ќе се применуваат ставовите договорени со 
ксреспондентот а во недостиг на овие, ставовите о л 
оваа тарифа. Во случај странскиот кореопондент да 
применува повисоки ставови Од ставовите во оваа 
тарифа, домашната банка ќе применува спрема него 
него така вакви повисоки ставови. Доколку странски 
кореспондент применува пониски ставови од ставовите 
»на оваа тарифа, домашната банка може, по негово 
барање, да ги применува неговите ставови исто така 
По начелото на реципрепитетот, или ставовите за кои 
ќе се постигне спогодба. 

Исто така ќе се применува принципот на реципро-
цитет от и спрема странските државјани во нашава 
земја доколку спрема нашите државјани во нивната 
земја се применуваат повисоки стопи отколку што се 
пропишани со оваа тарифа. 

6) Ка ј дознаки во странство провизијата и' при-
паѓа на онаа банка што е овластена за работење со 
странство која извршува налози преку своите сметки 
во странство. 

Во продолжението ка ј „Домашни работи" поради 
полесно пресметување се назначени износите ка ј кои 
доаѓа во обзир примената на минимумот на тарифата. 
Стопата на тарифата што е пропишана (во промил 
или во процент), доколку износот е поголем од пред-
видениот за примена на минимумот, треба да се смета 
на вкупниот износ, 

Во работата со Народната банка на ФНРЈ б а б и -
ните комитенти задолжително употребуваат обрасци 
од изданието на Народната банка на ФНРЈ, 
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А. Домашни ваботи 
I. Вирмани (пренесувања од сметка на сметка) 

к о м и т е н т е на работната 7) Вирмани помеѓу — 
единица на иста банка и други банки во исто место 
или во разни места (налози за пренесување, одобру-
вање чекови, барирани чекови и отказни ливчиња на 
сметковни и буџетски книшки): 

а) обични 
б) телеграфски или телефонски 

<1 ранко 
До Дин, 200.000 Дин. 100, преку Дин. 200.000 
максимум Динари 2.500, со додаток на стварните 
трошкови. 

И. Уплати и исплати во готови пари 
8) Уплати на касата на банката 

а) во корист на својата сметка ка ј истата 
банка во исто место 

г б) во корист на својата сметка ка ј друга 
ѓбанка во пето место или во друго место 

в) телеграфски или телефонски во случаите 
Под б) 

Франко 

Дин, 20 без обзир на износот 

г) во корист на туѓа текуќа сметка во ^ исто 
или друго место 

д) телеграфски или телефонски под г) 

* ^ И с п л а т и на касата на банката 
а) наГкасата на работната единица која прима 

гладот непосредно од комитентот 

б) ка ј дознака што треба да с е изврши во 
гетови пари преку сопствената работна единица или 
преку работната единица на друга банка 

е ) телеграфски или телефонски под б) 

10) Исплати ка ј пошта 
а) обични 

б) телеграфски или телефонски 

11) Други трошкови што доаѓаат со т р о ш к о в н е 
к а д точ. 10) 

а) за условна исплата по упатница 
б) за траен чек 

в) за испишување упатница к а ј траен чек 
г) за одделна обавест за исплата преку пошта 

(повратница) 

Д о Дин. 25.000, Дин. 50, преку 25.000 2°/в§ со до-
даток на стварните трошкови. 

До Дин. 1.000 Дин, 5, о д Дин, 1.000 до Дин. 5.000 
Дин. 10, преку Дин. 5.000 2°/оо. 
До Дин. 17.000 Дин. 50, а преку Дин. 17.000 Зп/«« 
со додаток иа стварните трошкови. 

Исплата на плати, пензии, инвалиднини и помошти 
и "исплата на патни и селидбени-трошкови if вло-
гови .на штедење — Франко / Сите други доплати 
з а износ до Дин. 10.000 Дин. 50, преку Дин. 10.00(Г 
ш : " 

Д о Дин. 20.000 Дин. 100, преку Дин. 20.000 3/2?о. 
Провизијата ја наплатува ' работната единица на 
налогодавецот. Ако исплата треба да се изврши к а ј 
друга банка, банката иа налогодавецот ќе и' дозна-
чи половина од провизијата на банката што ја 
извршила исплатата. 
Д о Дин. 40.000 Дин. 200, преку Дин. 40.000 У2% со 
додаток на стварните трошкови. 

Исплати на плати, пензии, инвалиднини и помошти 
и исплати на п а ш и и селидбени трошкови и вло-
гови на штедење — Франко. Други исплати до 
Дин. 20.000 Дин. 100, преку Дин. 20.000 Уз% сме-
тајќи од збирот на евентуалниот собирен налог. 
Исплати на плати, пензии, инвалиднини, и помошти: 
и исплати на патни и селидбени трошкови и вло-
гови на штедење — стварните трошкови. Другите 
исплати до Дин. 40.000 Дин. 200, преку Дин. 40.000 
% % со додаток на стварните трошкови. 

Дин. 50 
Дин. 200 
Дин. 25 

Дин. 50 

HI. Кредитни писма, лични, документарни и перманентни акредитиви и чекови 
12) Кредитни и циркуларен писма 

а) за издавање кредитно и циркуларно кре-
дитно писмо 

б) исплата по кредитно и циркуларно кре-
дитно П И С М О 

в) користење со вирман место исплате.' во 
готови пари 

13) Лични акредитив 
а) за отворање лични акредитиви 

За секое писмо Дин. 50 

Д о Дин. 10.000 Дин. 50, преку Дин. 10.000 

Франко 

б) за испиша > 

До Дин. 50.000 Дин. 50, преку Дин. 50.000 1%о, 
максимум Динари 2.000. 
До Дин. 10.000 Дин. 50, преку Дин. 10.000 
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14) Документарни акредитиви 
а) за отворање 

б) за продолжување 

в) за потврда на неопозив акредитѕ з 

г) за исплата во готови ш р и (корисникот 
плаќа доколку не е инаку договорено) 

д) измена на условите на акредитивот 
15) Пе рм ан еи т н и. ак р е датив« 

а) за отворање перманентен акредитив 

б) за исплата во готови пари 
16) Чекови 

а) исплата 
б) протест на чекови 

Д о Дин.- 50.000 Дин. 50 преку Дин. 50.000 1%о, 
максимум Динари! 2.000 (за секое тримесечје). Оваа 
тарифа се применува и за о т в о р а л е акредитиви на 
сметката 658 поради обезбедување исплатата. 
До Дин. lOO.COO Дин. 50, преку Дин. 100.000 Уа0/«*, 
максимум Динари 1.000 (за секое тримесечје). 
Ло Дин. 100.000 Дин. 50, преку Дип. 100.000 Woo, 
максимум Динари 1.000 (се смета за секое започ-
нато тримесечје и се наплатува за сето време на 
траењето на акредитивот). 

До Дин. 20.000 Дин. 100, преку Дин. 20.000 У Љ 
со додаток на 'Стварните трошкови. 
Дин. 100 по секој случај. 

До Дин. 50.000 Дин. 50, преку Дин. 50.000 1%о, мак-
симум Дин. 2.000. Ако се обновува — до Дин. 
50.000 Дин. 25, преку Дин. 50.000 - Woo , максимум 
Дин. 1.000. 
До Дин. 20.000 Дин. 100, преку Дин. 20.000 

Исто како и кај точ. 9) а). 
Од секој протестираа чек Дин. ЗОО со додаток на 
стварните трошкови. 

Забелешка 
На кого паѓаат профилите предвидени во оваа г л а в а зависи од спогодбата на странките. По правило 

провизијата за отворање (издавање) кредитно и циркуларно кредитно писмо, лични акредитив, докумен-
тарен акредитив и перманентен акредитив паѓа на т е р е т на налогодавецот, а провизијата за исплата по 
документарниот акредитив и перманентног акредитив паѓа на терет на корисникот. 

Провизијата за издавање кредитни писма и з а отворање и пренесување на акредитив оди во 
корист на банката што ги издава кредитните писма или која го отвора односно пренесува акредитивот. 
Провизијата за исплата и' припаѓа на банката што ја врши исплатата. Спрема тоа, провизијата за отворање 
и' припаѓа само на онаа банка на која комитентот и* дал налог да отвори акредитив и која го отвора ка| 
друга банка. На оваа друга банка и' припаѓа само исплатната провизија што ќе ја наплати при исплатите 
од акредитивот, а провизијата за потврда на неопозив акредитив и' припаѓа -на банката што ја издава оваа 
потврда. 

Кај документарни акредитиви провизијата за пренесување на акредитивот паѓа на терет на нало-
годавецот, а провизијата за потврда на неопозив акредитив ја плаќа, по правило, оној што ја бара 
потврдава 

Исплатната -провизија по личниот акредитив ј а плаќа корисникот. 
За исплатна провизија по циркуларно кредитно писмо ' банката што ја врши исплатата ја задолжува 

банката што го издава писмото, а оваа својот налогодавец, 

IV. Меници 
17) Инкасо 

а) во исто место за сметка на имател на те-
ку ќа сметка ако е домицилирано ка ј банката 

б) во исто место за сметка на имател на те-
куќа сметка ако не е домицилирана к а ј банката а за 
другите и во случај да е домицилирана к а ј банката 

в) во друго место во кое има банка 

До Дин. 100.000 Дин, 100, преку Дин. 100.000 1°/оо. 

18) Прибавување акцент 
а) во местата во кои има банка (во другите 

места банката не врши прибавување акцепг) 

До Дин. 100.000 Дин. 100, преку Дин. 100.000 1%о, 
Д о Дин, 67.000 Дин. 100, -преку Дин. 67.000 13/2°/оо 
со додаток на стварните трошкови. 

Д о Дин. 100.000 Дин. 100, преку Дин. 100.000 1°/оо, 
максимум Динари 1.000 со додаток на стварните 
трошкови. 

19) Враќање меници што не можеле да се напла-
тат или по кои не можело да се прибави акцепт, по 
парче: 

а) во местата во кои има банка, без протест, 
за банки 

б) во местата во кон има банка, без протест, 
за други 

в) во местата во кои има банка, со протест, 
за банки 

г) во местата во кои има банка, со протест, 
за други 

20) К о о п т и р а њ е меници (провизија за манипу-
лација) 

за мени пите што се плати в и кај банка (другите 
меници не се е емитираат ) 

Забелешка 
Сите провизии и трошкови предвидени во оваа глава паѓаат на терет на комитентот налогодаве-

цот односно на комитентот кому прави услуга банката, а во корист на банката на извршителот на налогот 
о на банката што му прави услуга на комитентот. 

Дин. 50 со додаток на стварните трошкови. 

Дин. 100 со додаток на стварните трошкови. 

Дин. 100 со додаток на стварните трошкови. 

Дин. 200 со додаток на стварните трошкови. 

Лин. 50 со додаток на стварните трошкови. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Ако се врши па налог од ист налогодавец едновремено инкасо на неколку меници кај исто 
исплатно место мииимумите па провизиите се шетаат од вкупниот нанос на сите меници, а не од секоја 
одделно. . 

Како стварни трошкови по том. 18 (кај прибавување акцент), доаѓаат во обзир покрај поштарината 
fia препорачаното писмо уште и евентуални други стварни трошкови во местото каде се приоавува 
акцент. 

Како стварни трошкови по точ. 19 а) и б) (во местата каде има банка, без протест, за банки и 
други) доаѓа во обзир поштарон ата на препорачаното писмо. 

Како стварни трошкови по точ. 19 в) и г) (во местата каде има банка, со протест, за банки и 
други) доаѓаат во обзир -ноштарнната на препорачаното писмо и трошковите на протестот. 

Како стварни трошкови по точ. 20 (кај есконт) доаѓат во обзир, на пр.: трошокот за пресметка на 
есконтот. 

V. Инкасо на стоковните и други документи 
21) Инкасо 

а) во истото место за сметка на комитентот 
б) во истото место за сметка на некомитент 
в) во друго место 

До Дин, 100.000 Дин. 100, преку Дин. 100.000 1%о. 
До Дин. 67.000 дан. 100, преку Дин. 67.000 1% 
До Дин, 67.000 Дин. 100, преку 67.000 1У2%о со 
додаток на стварните трошкови. 

Забелешка 
Сите провизии и трошкови пропишан« со оваа глава паѓаат на терет на комитентот налогодавецот 

а во корист на банката. 
Ако се врши по налог од еден налогодавец едновремено инкасо за неколку документи кај исто 

исплатио место, минимумите на провизијата се сметаат од вкупниот износ на сите документи, а не од секој 
поодцелен документ. 

Како стварни трошкови по точ. в) (инкасо во други места) доаѓаат во обзир поштарската на пре-
порачаната пратка и п^кет, премии за осигурување; материјал за пакување, а ако е работа околу пакува:* 
itbero поголема — и работата на службеникот. 

VI. Остави на чување 
22) Чуварица 

Чуварината е пропишана за една година и ја опфаќа и надокнадат! за сечење купони и пикасо на 
„купони, амортизер ани хартии од вредност и згодитоци. Се наплатува унапред полугодишно, на 1 јануари 
ј'1 јули, по половина од пропишаната чув а рина. Наила теналга чуварима не се враќа во случај! да! се wo дише 

гоставата пред истекот на По дуго дието. За оставите што не ќе се подигнат во срок од три работни дни 
но и с т е к о т на по луто дието, чуварината се наплатува за целото наредно полугодие. 

Инкасо на купони, на амортизирани хартии од вредност и зг од ит оци во истото место е франко 
н а т р о ш к о в и ! е. За ова инкасо во друго место се наплатува само стварниот трошок ако го ималб. 

а ) Редовна чуваршна за остави предадени само 
и а чување (за сите вредности осем за оние за кои 

П о с т о и одделен став) 

б) редовна чуварица за Q став и предадени на 
чување и ракување (за сите вредно Стк оФем за оние 
за кош постои одделен став) 

в) за вредности чие чурањ$ не е сврзано со 
чести манипулации (менда, гарантни »г&сма и ел.) 

г) за вложни книшки без обзир од чие се 
издание 

д) за резервни клучеви 
за банки 
за други 

ѓ) за пликови и пакети затвораш и запеча-
тени о ое м п о д д) 1 

23) Други манинуладаи 
а) за замена т хартија од в р е д н о ј и талон 

за нов куповски табак 

б) за други манипулации (замена ш и вра-
ќале поодделни парчиња на депонирани вредности, 
вадење депонирани книшки поради внесување про-
мени, изработка на списоци и ел.) 

в) упис на камата во вложна книшка 

До Дин. 200.000 Дин, 100 (од номиналниот износ), 
преку Дин. 200.000 (бд номиналниот изноб) 
со додаток на стварните трбшкови. 

До Ден. 67.000 од номиналниот износ Дин. Ш), 
преку Дин, 67.000, од номиналниот износ \Чѓ1<* 
со додаток на стварните трошкови. 
До Дин. 200.000, од номиналниот износ Дип. 100, 
преку Дин. 200.000 од номиналниот износ %0/оо со 
додаток на стварните трошкови. 

Дин. 50 по парче / 

Франко 
Дин. 100 од пакет 

За секои започнати 100 гр. тежина по Дин. 20, а од 
600 гр. до I Кгр. Дин. 100, од 1 до 5 кгр. Дин. 200, 
од 5 до 10 кгр. Дин. 400, преку 10 кгр. за секои 
започнати 5 кгр. по Дин. 200 (Банка не прима на 
чување запечатени пакети и пликови со означена 
вредност на пакетот односно пликот). 

Дин. 5 од парче (апоен) ипо се добева <зо наме-
шта, минимум 25 со додаток на стварните тро-
шкови. 

•Дин. 10 до Дин. 200 според големината на работата. 
Дин. 30 »а секоја книшка со додаток на стварните 
трошкови. Ако се води влогот при таа бакнеа, то-
гаш е — Франко. 

Среда, 4 јуни 1952 
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Ди«. 5 
Дим. 10 
Дин. 20 
Дин. 40 
За секои започнати 10 парчиња Дин. 5. 

Дио?. 2 
Дин. 4 
Дин. 6 
За секои натамошни. 100 по дин. 6. 
За секои натамошни Дин. 1.000 по Дин. 3. 
Д о Дин. 100.000 1%о, а за секој натамошен изме 
36%о минимум Дин. 10, максимум Дин. 1.000. 

24) Сечење купони и наплата во случај ла не се 
наплатува- чу в ар ина 

а) за сечење купони: 
до заклучно 5 парчиња 
до заклучно 10 парчиња 
до заклучно 50 парчиња 
до заклучно 100 парчиња 
преку 100 парчиња 

б) за наплата на купони: 
до заклучно Дин. 25 
до заклучно Дин. 50 
ДО' заклучно Дин. 100 
преку Дин. 100 до 1.000 
преку 1.000 

в) за наплата на амортизпраниге обвезници 
и згодитоци 

Забелешка 
Заостаната чуварима за вредностите депонирани кај банка пред војната, ќе се наплати вака: 

а) до 1 јула 1946 година во смисла на стариот правилник на банката што важел до почетокот на 
војната, сметајќи по сразмера 10 стари југословенски динари за 1 динар ДФЈ; 

б) од 1 јули 1946 година по прописите од оваа тарифа. 
Заостаната чуварица за вредностите депонирани ©о текот на окупацијата ќе се наплати по правил-

никот што важел кај банката за време на окупацијата, сметајќи по законските курсеви што важеле при 
земената на окупациските пари, а за период до 1 јули 1946 година. 

Наплата на чуварица за вредностите депонирани во текот на окупацијата кај сите банки нема да се 
врши ако е вршено депонирањето по наредба од окупаторот — присилно. 

Чуварима во износ од V2V00 сметајќи од номиналната вредност сведен на нејзиниот десетти дел (1 :10) 
минимум Дин. 100 која се наплатува на предвоените државни хартии од вредност што гласат на југосло-
венски динари, ќе се применува и на акциите од разни акционерски друштва што гласат на стари југосло-
венски динари. 

Наплата на таксата по точ. 24 доаѓа во обзир кај вредностите по кои не се наплатува чуварни* 
(залог«, гаранции и други работи). 

Нема да се наплатува чуварица за вредностите што се положени или што ќе се полагаат во иднина 
во депо врз основа на законските прописи! и други- решенија од органите на народните власти. 

VII. Залога 
25) Залога 

а) чуварица и проценка на заложени драго-
ц е н о с т 3% годишно од износот на заемот (пресметување 

тримесечно), 
б) чуварица и проценка на други заложени 

ппедмети (рачен залог) 4% годишно од износот на заемот (пресметување 
тримесечно). 

Забелешка 
Камата на износот даден на заем се смета одделно по стопата што е пропишана за потрошувач-

и т е заеми. 

VIII. Гаранции и кауции 
26) Гаранции и кауции 20/оо тримесечно со дода го < на сгвагл-ште трошкови. 

Секое започнато тримесечје се смета како цело. 
Провизијата се наплатува тримесечно унапред, а се 
пресметува од износот што ? во важност при пре-
сметувањето. 

IX. Сефови 
27) Сефови 

а) за голем сеф Дин. 1.800 
б) за среден сеф „ 1.200 
в) за мал сеф „ 750 
За отворање сеф со помош на службеник од банката не се наплатува никаква провизија. 

X. Текуќи сметки 
28) Манипулативен трошкови 

Манипулативните трошкови се наплатуваат за сите видови банковни услуги што се одразуваат на 
текуќите сметки на Бан чините комитенти (стопански претпријатија, задруги, државни надлештва и установи 
и приватници), на буџетските и собирните сметки на државните надлештва и установи и на други" сметки 
на Банчичите комитенти, без обзир дали е определен за нив во горе споменатите прописи одделен став или 
не. Од наплатата на овие трошкови се изземаат влоговите на штедење. 

a)j*a .^секоја уплата и одобрение, односно 
исплата и "пренесување, !! за секоја издадена Бандина 
упадица , Дин. 10 по документ (налог, Баичн»на ^патница). 

~ б) за секоја прокнижена ставка во картотека 
на буџетското книговодство (на државно надлештво, 
установа) Дин. 10 з а една ставка. 

в)^за секој дневен извод на текуќа сметка 
изработен за имателот "на теку кат а сметка Лин. 15 за еден дневен извод 

г) вал утирање Д ен на книжењето во 'извод на теку ката сметка. 



Страна 28 Број 30 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 4 јуни 1952 

29) Провизија на неискористен кредит 2®/оо месечно. Се смета на најголемото донатори-
стено салдо во текот на минатиот месец. 

Во меѓусебниот однос банките нема да наплатуваат никакви провизии! ооем ефективните трошкови 
за телеграфски и телефонски налози, провизии по гитов ниските исплати и по исплатите по циркуларна«, 
кредитни писма. 

Од сите иматели на сметки и други бан чини комитенти се наплатуваат и ефективните трошкови 
поштаоината. 

XI. Проценка на непо 
ЈО) Проценка 

— плаќа заемобарателот 

31) Оставање облигација или мг 
жување и издавање брисовна дозвола 

32) Амортизација на штедна книшка 

ич имоти, ставање и симнување терети на нив 

За барање заем до Дим. 100.000 39/00, за секои ната-
мошни Дин. 100.000 1°/ов минимум Дин. 500, макси-
мум Дин. 5.000 со додаток на стварните трошкови. 

*• задол-
еав арни трошкови. 

ХН. Разно 
До Дин. 1.000 Дин. 50 од Дин. 1.000 до Дин. 5.000 
Дин. 100 преку Дин. 5.000 Дин. 250. 

33) Амортизација на инвалидска и пензиска 
каучук а 

34) Амор 1 изгнија на сметковна книшка 
35) Амортизација и реконструкција на буџетска 

ки*™'ка 

Дин. 100 за една книшка. 
Дин. 100 за една книшка. 

Дин. 500 за една книшка. 
36) Амортизација на циркуларно креди шо писмо Дин. 500 за едно писмо со додаток на стварните 

трошкови. 
37) Аманегни пратки за хартии од вредност и 

елим'/* 

Издавање препис на дневен изгон од текуќата 
сменел и други документи 

30) П°Д Н € С У , в а њ е налози што немаат покрива на 
сметката 

40) Опомена на должникот по потрош ув ач кио т 
заем 

41) Провизија по финансирањето на инвестициите 
42) Провизија по службата на државните заеми 

У2°/оо минимум Дни. 50 максимум Ди«, 500 со 
додаток на стварните трошкови. 

Дин. 50 за секој извод и Дин. 5 за еде« докуменг 
(истото важи и за препис на циркуларно кредити« 
писмо). 

Р/оо минимум Дин. 100 од износот на налогот 

Дан. 5 за една опомена со додаток на стварните 
трошкови. 
2°/оо од износот што се финансира 
5°,оо од износот на ануитетот на државните заеми. 

ХШ. Драгоцени метали 
За вршење на овие работи е овластена само Народната банка на ФНРЈ. 

43) Откуп на злато, платина ити. ковано и кршено 
злато и злато од производители Франко 

44) Продавање злато ковано и кршено злато 1°,'о0 минимум Дин. 50. 
45) Откуп на сребро ковано и од производители 2°/0о минимум Дин. 50, 
46) Продавање сребро • 2°/00 минимум Дин. 50. 

Б. Работи со странство 
Работите со странство осем Народната банка на ФНРЈ ги вршат само оние претпријатија што се 

овластени специјално за тоа (чл. 6 и 14 ст. 1 и 2 од Девизниот правилник „Службен лист на ДФЈ", бр. 
73;'45). 

За вршење работи со странство што ги вршат овластените парични заводи и менувачи, Народната 
банка на ФНРЈ може да одобри нагодемени тарифни ставови најмногу до тројииот износ на трошковите и 
провизиите пропишани за соодветните ставови во оваа тарифа. 

47) Дознаки во странство 
а) обични уплати и дознаки 
б) телеграфски упати и дознаки 

48) Дознаки од странство 
а) иселенички 
б) сите други 

49) Купопродавање валути 

1» Промет со странство 

2°/оо, м и н и м у м Д и н . 50 . 

3°/ов, минимум Д8& ђо со додаток на стиг-рнтие 
трошкови. 

Франко 
2°/о0, м и н и м у м Д и в . 50 . 

И. Промет со валути 
До Дин. 100 Дин. 5, од Дин. 100 до Дин. З.ООО, Дин. 
30, преку Дин. З.ООО 1% (еден од сто се см«?1 а па 
на целиот изкос № к ^ о п ^ Ш М Ш т ^ ) . 
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III. кредитни писма, чекови и лични акредитиви 
50) За издавање кредитни писма и чекови на 

странски кредитни заводи. 

51) Исплата на кредитни 
од странски завода 

писма и чекови [{течени 

52) За отворање лични акредитиви кај 
кредитни заводи 

странски 

53) За исплата на лични акредитиви издадени во 
странство и 'влечени на нас 

3°/0о, минимум Дин. 50 (при издава«** повеќе че-
кови по наредба од него лице одеднаш провизијата 
треба да се смета за секој чек). 

5* чи, минимум Дни. 50 (при исплата на лов е ќе че-
кови на еден ист подносител, провизијата треба 
да се смета на вкупната сума). 

Зл/09, минимум Дин. 50, ако е телеграфски трансфер 
тогаш 5°/оо, минимум Дин. 50 со додаток на ствар-
ните трошкови. 

5®/оо, минимум Дин. 50. 

IV. Инкасо иа документи 
54) Нестоковни 

Тука спаѓаат штедни книшки, полис« за оси-
гурување, обвезници, згодитоцм иги. 

а) пратени во странство (за секоја пратка) 

б) примени од странство (за секоја пратка) 

55) Стоковни 
а) пратени во странство (за секоја пратка) 

б) примени од странство 

2%о, минимум Д ш , 50 со додаток на е k в: они re 
трошкови. Ако се врши и трансфер на инкасира« 
износ во нант земја, тогаш при исплатата на »ика-
е ораниот износ уште и по тарифата став 48 ов. 
минимум Дин. 50). 

3*Voo, минимум Дин. 50 со додаток на стварните 
трошкови. Ако се врши' трансфер на инкасираниот. 
износ тогаш уште и провизијата по ставот 47 а), 
(2°/о<ц минимум Дин. 50) а ако е телеграфски тран-
сфер, тогаш уште и провизијата по ставот 47 
(3%о минимум Дин. 50 со додаток на стварните 
трошкови). 

5ft'on, минимум Дин. 50 со додаток на стварните 
трошкови. Ако се врши трансфер на инкасира!« 
износ ве наша земја, тогаш уште и провизијата по 
ставот 48 2°/оо, минимум Дин. 50). 
5'*f јо, минимум Дин. 50 со додаток на стварните 
трошкови. Ако се врши трансфер на инкасираниот 
износ тогаш уште и провизијата по ставот 47 а) 
(2°/оо, минимум Дин. 50) а ако е телеграфски тран-
сфер, тогаш по ставот 47 б) (3°/оа, минимум Дин. 
50 со додаток на стварните трошкови). 

V. Други манипулации по документите примени од странство 
56) Враќање документи кои не можело да биде 

извршено бараното дејство 

57) Инкасо на медаин 
а) без протест 
б) со протест 

58) Прибавување акцент 
а) со документи примена меница 

б) меница примена без документи 
59) Праќање меница во странство 

2°јао, минимум Дин. 50 со додаток на а џ и и т е 
трошкови. 

VI. Меници 

3°/0о, минимум Дин. 50. 
5°/оо, минимум Дин. 50 со додаток на стварните 
трошкови. 

5°/0о, м и н и м у м Дин. 50 со додаток на стварните 
трошкови. 
3%о, минимум Дин. 50. 
2°/оо, минимум Дин. 50 со додаток на стварните 
трошкови. 

VII. Документарни акредитиви 
60) Носгро акредитиви 

(отворени по иницијатива на домашна банка) 
а) провизија за отворање опозив акредитив 0,25°/оо тримесечно, минимум Дин. 100. 
б) провизија за отворање неопозив акредитив • о тримесечно, минимум Дин. 100. 
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в) провизија за пренесување акредитив на нов 
корисник 

г) провизија за продолжување акредитив вна-
тре на веќе пресметано тромесечје по точ. а) и б) , 

како и за други измени 

% од ставот за отворање, сметајќи од износот што 
се пренесува, минимум Дин. 100. 

Дин. 100 за секоја промена, со додаток на ствар-
ните трошкови. 

- Наплатените провизии не се враќаат ако не се искористат акредитивите или ако странскиот кореслон-
дснт поради девизни ограничувања в о »својата земја не е во можност да постапи по Баичиниот налог, на 
pp.: ако е отворен акредитив, а претходно' не е прибавено одобрение за трансфер (трансферна лиценца) ити. 

Налогодавецот по акредитив и ге р о увозот о д странство е исто така должен да ги измири сите 
,трошкови со кот странскиот кореспондент го терети домашното 
отворен акредитив. » 

61)' Лоро акредитиви (отворени по иницијатива 
о д странство) 
' а) провизија за отворање опозив иди неопо-
зив акредитив по кој домашната банка т (влегува во 
Јоб Брок а опрема домашниот корисни« (нотифицирани 
.акредитиви) 
1 б ) провизија за отворање неопозив акредитив 
Ио кој домашната банка влегува во обврска спрема 

'{домашниот корисник 
в) провизија за потврда што ја: Д|ва дома-

^дцната банка по акредитив отворен о д огрански коре-
Ј Ш О Н Д е н т (конфирмациј а) 

г) манипулативна провизија за преглед на до-
кументите по нотифицираните акредитиви 
ќ 

д) провизија за исплата на акредитивите опо-
менати под б ) и в) 

I 
ii г) провизија за пренесување акредитив на нов 
корисник 

кредитно претпријатие по чиј налог е 

У2°1оо тримесечно, минимум Дин. ЗОО. 

1,25°/оо тримесечно, минимум Дин. ЗОО. 

1,25°/оо тримесечно, минимум Дин. ЗОО. 

1°/ор од износот на поднесените документи, мини-
мум Д и а ЗОО со додаток на стварните трошкови. 

1,25°/оо од износот на поднесените документи, ми-
нимум Дин. ЗОО со додаток иа стварните трошкови. 

У2 од ставот определен за нотификација, отво-
р а њ е односно потврда, сметајќи о д износот што се 
пренесува б е з обзир на траењето -на акредитивот, 
минимум Дин. ЗОО. Оваа провизија не се пресметува 
ако акредитивот по налог о д домашно државно 
претпријатие се пренесува на друго државно прет-
пријатие од иста бранша. 

Дин. ЗОО со додаток на стварните трошкови. 

е) провизија за продолжување акредитив 
внатре на веќе пресметано тримесечје под а ) , б) и в) 
жако и други измени 
{ 
е Провизијата Се н а п д § т у ^ сакоја з^почратро тримесечје. Во однос спрема странските кореспон* 
агенти м о ж е да ш & а М rfo принципот на реципроцитет, било да се работи за наголемување на горните 
стопи или за нивното намалување. 

62) Гаранции 
а) за издавање гаранции: 

УШ. Гаранции 

б) манипулативна провизија к а ј гаранти ит е ј 
писма на странските банки што се праќаат преку На- ^ 
родната банка на ФНРЈ : 

за нотификација 
за преглед и праќање документи 

Провизијата за гаранции изнесува 2°/0о тримесечно 
со додаток на стварните трошкови. Секое започнато 
тримесечје се смета како цело., Провизијата се 
наплатува тримесечно унапред, а се пресметува о д 
износот на гаранцијата што е во важност на поче* 
токот на секое тримесечје. Bio однос опрема стран-
ските кореспонденти м о ж е да се постапи по прин* 
џипот н з реципроцитет, бидо да се работи за наго* 

^а горната стопа или За нејзиното нама-
лување. 

Дин. ЗОО 
%°/оо, минимум Дин, ЗОО. 

IX. Текуќа сметка — лоро сметка 
63) За секоја уплата и одобрение односно исплата : ' 

и пренесување Дин, 20, максимум Дин, 100, по денот на книжењето 
И! трошковните на заклучокот Д т а 100. ^ -

64) Валутирање " Ден на извршувањето на н а л о г а w 

X. Царински депозити »а излезните патници 

65) Исплати на терет сметката 990080 Д о Дин. 100, Дин. 5, прежу. Дин. 100, 
Дин. 30. * , ? К г * , 

№ 
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350. 
Врз основа на чл. 2 и 31 од Уредбата за гадле-. 

жноста за определување и контрола на цените и 
тарифите („Службен лист иа ФНРЈ ', бо. 63/50), а во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЧИ* 
НОТ НА НАБАВКА НА ИНВЕСТИЦИОНА СПРЕМА 

ПО СЛОБОДНО ФОРМИРАНИТЕ ЦЕНИ 
1) Се става вон сила Решението за начинот на 

набавка на инвестиционата спрема по слободно фор-
мираните цени, бр. 1857 од 19 јуни 1951 година, кое 
е објавено во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 29 
од 21 јуни 1951 година. 

2) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија'4. 

Бр. 982 
20 мај 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

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

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

Согласен, 
Министер на Владата иа ФНРЈ 

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

351. 
Врз основа на точ. 2 од Решението за оснивање 

Комисија за прашањата на експропријација („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 63/49), Комисијата за прашањата 
на експропријацијата при Министерството ца финан-
сиите на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ПО-
СТАПКАТА НА ЕКСПРОПРИЈАЦИОНИТЕ КОМИСИИ 
ПРИ ПРОЦЕНКАТА И УТВРДУВАЊЕТО НАДОКНА-

ДАТА ЗА ЕКСПРОПРИРАНИОТ ИМОТ 

1) Во Напатствие™ за постапката на експроприја-
ционите комисии при проценката и утврдувањето на-
д о к н а д а за експроприраниот имот („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/50), во заглавие™ II (Проценка на 
експроприраниот имот и утврдување на надокнадата), 
на крајот на одделот Г (Проценка и утврдување ви-
сината на надокнадата за шуми), се додава нов став 
кој што гласи: 

„Надокнадата на вредноста на експроприраните 
шуми пресметана на начинот изложен во овој оддел 
се наголемува за шест пати и на тој начин се добива 
висината на надокнадата за експроприраната шума". 

2) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", и по него ќе се paic-
прават сите случаи на експропријација земјишта под 
шума кои на денот на неговото влегување во сила не 
станале правосилни. 

Бр. 12230 • 
30 мај 1952 година 

Белград 

Претседател на Комисијата 
за прашањата на експропријација при 

Министерството на финансиите 
на ФНРЈ, 

Руди Колак, е. р. 

352. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-

Кдеграфско-телефонеките тарифи, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНОТО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ФРАНКА-
ТУРНАТА ВРЕДНОСТ НА РЕДОВНАТА ПОШТЕНСКА 
ФРАНКО МАРКА ОД 8 ДИНАРИ СО ПАРТИЗАНСКИ 

МОТИВ 

На редовната поштенска франко марка од 8 ди-
нари со партизански мотив на која со Решениот® 
бр. 17134 од 8 декември 1951 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 57/51) и' е продолжен срокот на фран-
каггурната вредност до 30 јуни 1952 година, повтори® 
и* се продолжува срокот на фраикатурната вредност 
до 31 декември 1952 година. 

Бр. 0601 
27 мај 1952 година 

Белград 
< Д и р с к г ^ 

на Главната дирекција на поштите 
Никола Милановиќ, е. р. 

353. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 

стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на про-
изводите н за производите дните спецификации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната: комисија 
&а стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ЦЕВИ И СПОЈНИЦИ ЗА ЦЕВИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандарди-
зација се донесуваат југословенски стандарди: 

JUS С.В.5.211 Заварени челични цеви — Гаон« 
и водоводни цеви 

JUS М.В.6.306 Цевни спојници о0 навои — Че-
лични наставци за гасни и водо-
водни цеви 

JUS М В.6.821 Цев ни СПОЈНИЦИ за приварувањ« 
— Челични лучни спојница 

JUS N.E. 1.011 Електрични изолациони цеви — 
Оклопни цеви 

JUS М.В 6.307 Цев ни е по јин ци со нав ои — Че-
лични наглавци за оклопни цеви 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила 
со денот на објавувањето во „Службениот лист на 
Федеративна Народна Република Југославија". 

Бр. 2569 
29 ма} 1952 година 

Белград 
в.д. Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Миле Љубичин, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
неговине" во бројот 8 од 7 атарил 1952 година објавува: 

Одлука за забелешките на Владата на НР Б и X 
по Предлогот на општествениот план на ФНР Југо-
славија за 1952 година; 
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Уредба за уш-нување Уредбата за едногодишните 
лиши педагошка школи; 

Уредба за Универзитетски от фонд во Сараево; 
Уредба за укинување Уредбата за Стонанското 

Здружение на ки н ем ат огр афскит е претпријатија; 
Решение за Вишата педагошка школа во Мостар; 
Решение за Вишата педагошка школа во Бања 

Лука; 
Решеше за одобрување оснивање™ и работењето 

ра „Друштво рударских и металуршки* инженера и 
Техничара НР Б и X"; 

Решение за одобрување оснивањем и работењето 
Лга „Удружење Народне Републике Босне и X ̂ н е го -
вине* за Уједињене народе"; 

Решение за- одобрување основањето и работењето 
«а „Биолошко друштво на НР Б и X"; 

Исправка на Решението за определување тарифата 
га превоз стоки со друмски моторни возила на терито-
ријата на НР Б и Х . 

Во бројот 9 од 19 април 1952 година објавува: 
Уредба за согласување одделните прописи за пре-

кршоците во уредбите и другите прописи на Владата 
i i a НР Б и X и нејзините органи со одредбите на Ос-
новниот закон за прекршоците; 

Уредба за откуп на волна во 1952 година; 
Наредба за изменување на Наредбата за временото 

сабрану вање на риболовот; 
Решение за тарифата« за услугите на анализата на 

Семето на културните растенија; 
Исправка на Законот за согласување одредбите за 

ирекшоците во законите на НР Б и X со Основниот 
е ж о н за прекршоците и Законот за. преориентација на 
селско -стоп азиското производство на ридот земјишта"; 

Во бројот 10 од 30 април 1952 година нема 
службен дел. 

СО Д Р Ж А Ј : 
- Страна 

342. Уредба за оснивање заводи за социјално 
осигурување и за временото управување 
со средствата за социјално осигурување — 557 

i 343. Уредба за финансиското работење преку 
б а ш а л за плаќање со готови пари —. 561 

344. Уредба"за* ангажирањето и наградувањето 
на лицата што учествуваат во снимање и 
изработка на филмови — 563 

346. Наредба за одобрување краткорочни позај-
мици за покривање недостатокот на: гото-
вината ,п«о буџетите 557 

346. Правилник за звањата и платите на службе-
ниците на управните органи за цивилното 
воздухопловство 567 

; 347. Напатствие за извршување Уредбата за ра-
ботните ' книшки — 569 

348. Напатствие' ва спроведување Решението за 
определување одделна такса за сместување 
во угостителските дуќани и за употреба 
износите уплатени на име одделна такса за 
сместување — — — 577 

) 349. Решение за пропишување тарифа на про-
^ визиите и трошковите за "услугите во бан-

карските работи — — — ' 579 
350. Решение за ставање _вон" слл-ГРешеЅнето за 

начинот на набавување инвестициона спре-
ма по слободно формираните цени — 587 

351. Напатствие за дополнување на Напатстви-
ето за постапката на е копро пријави опит е 
комисии при проценката и утврдувањето 
надокнадата за експроприраниот имот 587 

352. Решение за повторно продолжување на 
франкатурната вредност на редовната по-
штенска франко марка од 8 динари со 
партизански мотив — — — 587 

353. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за цеви и опојници за цеви 587 

ПОКАНА ЗА УПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФНРЈ" ЗА 1952 ГОДИНА 

Бидејќи при крај на минатата година не се знаеја цените на хартијата и на гра-
фичките услуги, затоа што новиот финансиски и плански систем е воведен дури на 1 
јануари 1952 година, претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" во 1952 година е примана 
во вид на АКОНТАЦИЈА во износ од 800 динари за еден примерок. 

Цената на претплатата е УТВРДЕНА во износ од 1.000 динари па ги молиме сите 
претплатници разликата од 200 динари за еде н примерок да ја испратат веднаш со чеков-
ната уплатница што е приложена кон „Службениот лист на ФНРЈ" бр. 30/52, оти инаку 
по истекот на аконтацијата ќе се запре натамошното испраќање на листот. 

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплатница во оној број на 
кој е налепена адресата. 

Доколку полага претплата за вас надЈ>еде*$иот орган, ве молиме да го известите за ова. 
Молиме приложениот чек да се испише метли во и јасно, а доколку претплата се испраќа со вирман-

ски чек треба на грбот од вирманскиот налог да се пренесе бројот од грбот на чекот што ви е испратен. 
Треба да се одбегнува пишување на какви и да било пратеници 

Се она што сакате Да го соопштите треба да го напишете на грбот од чековната уплатница, одно-
сно на вирманскиот налог, така да не е потребна никак ва друга преписка по ова прашање. 

Бидејќи по новите прописи плаќањето преку банка да се врши само по налог од сопственикот на 
сметката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51), молиме разликата на претплатата да се положи или вир-
маниса одеднаш на нашата текуќа сметка 1031-900-880 при Народната банка на ФНР, Централата за НР 
Србија. 

Општинските народни одбори на територијата на НР Србија што примаат по еден примерок, 
градските општини и околиските народни одбори што примаат по два примерока не треба да ја полагаат 
разликата бидејќи за нив ја положил Советот за законед§вс тво и изградба на народната власт на Вла-
дата на НР Србија. 

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ" 
Белград, поштенски фах 226 


