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705. 
У К А З 

На основа членот 76 точката fi Уставот, Поезиди-
умот на Народната скупштина ФНРЈ го тоглгсуе 
Законот зз инспекцијата на трудот, кој што го до-
неле Сојузното векк и- Вгкјето на народите на На-
родната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи: 

_ З А К О Н 
ЗА ИНС П Е K Ц И ЈАТАЗЈД ЈГРЈ?ДОХ, ^ 

i Инспекција на трудот и нејзината надлежност 
Член 1 

Во цел на вршење надзор над потполното и поа-
гилното спро-зодуење /ржаЕната заштита на лицата 
В Ј работен однос и над изв^шуењето сите ПРОПИСИ И 
Мерки за уредуењето на ргботните односи и рг«бпт-
*ште услови се установуе инспекција на трудот. Овој 
»адзор државата ке го врши во соработуачка со 
Синдикалните организации. 

Член 2 
Во надлежност на инспекцијата на трудот спаѓ-

а а т особено овие работи 
/ ) ) надзор Ka l спроведуењето на хигиенските и 
' 1&?&51<тките заштитни мерки при работењето на лица 

J o работниот однос; 
надзор над извршуењето прописите за уре-

ђ е њ е работните односи и за условите на работата 
(надници и т а т и . работно време, откази, ОДМОРИ, 
ваштита на жени работнички, заштита на малолетни 
работници и TH); 

. 3) надзор над запослуењето на учениците во сто-
панството и нивното учење, како и надзор над до-

ловите зз ученици во -стопанството: 
4) надзор над сместуењето и исхраната на pa-

Јботшшпте и намгштениците, дека за тоа постои об-
веза на работодавачот; 

5) натзор над водењето ра книгите на евиденци-
ја на несреќни случаи ПРИ работењето, наднични RE 
I* платните контролни книги ич работниците, како и 
регистерот (списоците) на работниците во претприја-
тието; 

6) водење истрага на самото место по ловот на 
»смртни, потешки и колективни ,кесрекјни случаи: ис-
Лнтуење причините нз оболуењето и несреќните 
Случаи при работењето и нивната евиденција; изда-
вање наредби и предлагање мерки за отстоануење ч 
цредупредгење несреќни случаи и оболуења во врска 
Со работењето; 

7) одобоуење работниот ред во претпријатијата; 
ј авања дозволи за (Прекувремено работење; испиту-
ј е причините на периодичните прекинуења на ра* 
потењето.; 

8) пссредуење во работните слонови и ПРИ за-
Клучуењето на колективните договори ДОКОЛКУ тоа 
една страна го побара; региструење на ^афективните 
{договори; \ 

9) посредуење кај управата на пр£тпри?атиетз 
i o цел на правилното запослуење на рпботнипите со 
оглед на нивната физичка и здравствена состојба: 

10) »проучуење хигиенските и техничките заштит-
ни справи и средства и работа на нивното усовр« 
шусњ»е; 

И) соработуачка со државите санитетски органи 
и санитетските орган:-: на социалното осигуоусње вз 
сгсоечуењето из несреќните случаи при работењето, 
професионалните оболуења и другите оболуења во 
врс:с> со работењето; 

lf?) издавање годишен извештај и ДРУГ*? п»уб-»и* 
кацин од облпгтд на и н с п е к ц и ј а на тоудот; про* 
паганда во областа на инспекцијата на трудот. 

II. Организација 
Член 3 

Инспекцијата на ТРУДОТ »а вршат окружните од* 
носно околиските (градските) извршни одбори преку 
своите от.дел°ња на ТРУДОТ односно преку одсеците* 
на тоу дот а дека сви«? ги нема преку отсекот за сто* 
панг-чото. 

Во занаетсште, трговските и другите радино-
сти. кои што за вршењето на своите работи не упо« 
тоеб^гт моторна сила, г^ти справи, постоечки или 
материи кои што се особено опасни по животот и 

чоа*млто на з" посините работници. наме*"текипи 
и сгужбе^итт, инспекциите на ТОУДРТ fo в~гтат ст-
репите на трудот, а дека овие ги гем*, отсеиите за 
/грпанството на околиските (градските) извршни од-
бори. 

Во сите ДРУГИ радиности инспекцијата на трудот 
ја вршат одделената на трудот на окружните извр-
шни одбори. 

Министрите на трудот на народните републики 
More да однесат да поетици отсели на трудот на 
околиските (градските) извршни о^бо^и Ја вршат 
инспекцијата на ТРУДОТ и FO оние ратиности, за кои 
што со оаој закон е предвидена надлежноста на; 
о-т делењата на трудот ка окружните извршна од-
бори. 

Член 4 
За вртењето инспекцијата на трудот во желе-

зничкиот »ПОМОРСКИОТ и речниот сообракај се осни*. 
ва"т инспекторати на ТРУДОТ а за железничкиот, по-] 
морскиот и речниот со^бракЈај може Да се оснизаат 
за подрачје на неколку инспекторати поччгч^ч f i - ' 
спекторгти на трудот. Територијалната надлежност1 

на железничките, поморските и речните инспекторату 
на трудот и односот спрема п^рисочите инспектлоз-t 
ти ма трудот го пропншуе Министерот на трудот 
ФНРЈ. 

За вршењето инспекцијата на трудот во возду-' 
итниот сообрака ј се оснива инспекторат па трудот 
за р^зчушниот сообракај . 

Инспекторатите на трудот од ст. 1 и 2 на овој член 
имаат нета надлежност која што ја имаат вз рабо* 
гите инспекциите на ТРУДОТ на ол делењата на тру* 
дот " i окружните ИЗВРШНИ одбори. 

Повисоките инсп^кгооати га трудат решаваат в> 
втор степен по жалбите против режењата HS та* 
спекторстите на трудот и им даваат смерници за де 
бота, а може да вршат непосредно инспекција, 
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Инспекциите иа трудот ол ставот ! и Ѕ иа овој 
член подредени му се иа сојузното Министерството 
ка трудот. 

Член 5 
За вршење инспекцијата на трудот во рудници-

те и топионици кои што се во врска со рудниците се 
осниваат рударски инспекторати на трудот. Овие ин-
спекторати иа трудот ке ги образуат со своја наред-
ба министрите на трудот на народните републики, на 
кои што им се тие подредени. Рударските инспекто-
рати на трудот имаат иста надлежност како ч одде-
лената на трудот на окружните извршни одбора 

Член б 
Работите иа инспекцијата иа трудот ги вршат 

инспекторите на трудот. 
Тие се должни РО вршењето на своите задачи да 

«е потпираат на работничките инспектори и на син-
дикалните организации на работниците и намештенл-
ците. Исто така тие тесно ке соработуат со органите 
»а социално13 осигуруње и со установите за посре-
дуењето на трудот, како и со санитетските државни 
органи во применуењето преписите за правата на 
работниците од социалното осигуруење и прописите 
аа посредуењето на трудот. 

Се овласти Централниот одбор на Единствените 
синдикати на Југославија во согласност со Мини-
стерот на трудот ФНРЈ да пропише правилник за из-
борот и работењето ча работничките инспектори, 
кои ке бидат помошни органи на инспекцијата на 
трудот во поедини претпријатија во смисла на овој 
закон. 

III. Вршење надзор 
Член 7 

При изградбата и »промената ка ј подигањето зд-
•осло 1треустројство!о на претпријатијата, работилни-
ците, просториите на постројките и воопшто ип ра-
ботилницата, како и работничките жилишта, кујни, 
трпезарии, купатила и ти т. ел., учзствуат инспекто-
рите иа трудот со давање мислење во поглед на тех-

1 жичката и хигиенската заштита, кои мислења се об-
везни. 

Ако се утврди да се изградбата односно преу* 
^тројство™ на векје постоекјите работилници, по-

I стројки и простории не врши спрема издаденото одо-
(бруење и услови, инспекторите се должни за тоа 

одма да го известат оној надлежен ложава« орган, 
кој што го дал одобруењето за изводењето на одно-
сните работи и да побараат изводење на одобре-
ните работи да се врши точно спрема изведеното 
одобруење. 

Член 8 
Инспекторите на трудот должни се да извршат 

детален преглед на сите претпријатија односно заве-
дени ја најмалку еднаш годишно, додека во надле-
штвата. установите, организациите и секаде дека по-
стои т б о т е н однос овој преглед ке се врши спрема 
потреба. 

Во вршењето на оваа должност инспекторите на 
трудот се овластени: 

1) во секое време па можат да влезат во прет-
пријатие, н а д л е т а о , установа, организација и сека-
де дека посто:! работен однос, како и во сите други 
згргди и простории кои што им се наменети на ра* 
ботнините. (кујни, топезаоич, детски јасли, обтани-
шта, купатила и на т. ел) Во приватно жилиште или 
простории можат д?» влезат само врз пенова на од-
делно писмено решење. Пиед да започне поегледот 
инспекторот на трудот должен е да МУ се п о ј а в и , н а 
работодавачот односно на раководачот или на нив-
ните о "уговорни застапници и на нивно барање да е« 
легитимише: ако работодавачот односно раководн-
иот или нивниот одговорен застапник не е присете?*, 
испекторот на трудот може и без нив да изврши пре-
глед: 

2) да можат, кога тоа најдат за потребно, со себе 
да поведат стручњаци (техничари, лекари* дрЛлрет" 

ставници па синдикалните организации, како и прет-
ставници на детската заштита, кои што ке им лома« 
гаат при прегледот; овие стручњаци може да се овла< 
стат и самц ла извршат одреден преглед; 

3) да бараат да им се стават на увид книгите и« 
евиденцијата на несреќните случаи при работење« 
то, надничните и платните контролни книги, реги-
стрите (сликовите) на работниците, нацртите на тех-
ничките инсталации, овл?стуењата за подигањето И 
преустројството на претпријатијата, како и пример-
ните на сировините и металите кои што се употре-
буат во производството; 

4) да го преслушуат ргботодавачот односно рд-
ков-одачот или нивните одговорни застапници, како 
и лицата запослени во претпријатието (надлештво^, 
установата, организацијата) или на работилиштетз 
кое што се прегледуе. а и други лица ако би било 
тоа потребно вс нел на утврдуењето да ли се иззр-
шуат законските прописи, наредби и воопшто мер-
ките за заштита на животот и здравјето на работни-
ците. како и прописите за уредуеше на работните 
односи. 

Член 9 
Кога -при прегледот се установи да ете се извр-

шуат или се китат прописите з«* техничките и хи-
гиенските заштитни мерки «пои работењето или не се 
постапуе по о^штепоизнатите технички или хиги-
енски правила и искуства за заштита на животот и 
здравјето на работниците, нам,ештениците и службе-
ниците, или да не се И З В Р Ш У Ј ИЛИ да се китат пио* 
писите за уре дуење™ на работните односи, надле-
жниот поган за питање инспекцијата иа трудот кб 
МУ издате на работодавачот односно т управата 
иа претпријатието или нивниот одговорен застапеше 
(писмено решење да се утвплечите недостаци и не-
правилности уклпиат. оДпедуе?кт г о за тоа спокој 
и 'начинот. Сви рушење ке СОДРЖИ внимание оти ако 
по него не се постапи, утврдените недостаци и не-
правилности ке бидат отстранети од страна на лотгн 
лина. на кои што тоа ке МУ го попери и*"ленениот 
инспектор на ТРУДОТ, И тоа на тенет на работодава-
чот односно управата на претпријатието. За извошу-
ењето на патење работодавачот односни ОДРО* 
ворниот раководам на управата иа претпријатието* 
должен е во одреден срок да поднесе писмен изве* 
шта!. 

Ако при прегледот се утврди да заради недоста-
т к е ити неправилностите или условите на работење-
то воопшто може Л\ дојде до непосредна опасност 
за животот и з - т в т е т о на работниците, н^мепттени-
ците и службениците, инспекторот на трудот ке на-
реди работодавачот односно раковадачот на прет-
рпи итието отма да ги отстрани. Надлежниот орган 
за вршење инспекцијата на трудот може во вакзи слу-
чаи да нареди работниците да ја запрат работата на 
опасни места 

Рушењето за отстрануење на недостаците и не-
правилностите не го исклучуе казнуењето на одго« 
ворлото лице. 

Член 10 
Работодавачите односно управата ета претприја-

тието должни се редовно да го известуат надлеж-
ниот орган за вршењето на инспекцијата на трудот; 

1) за почетокот, прекинуељето и престанокот на 
работењето особено во сезонските претпријатија; 

2) за секоја поважна техничка промена во прет* 
пријатне™ како и за секое уведуење нов« хигиена 
ски и технички заштитни справи и мерки; 

3) за секој спор кој што би можел да доведе д<* 
обуставуењето на работата; и 

4) за секој смртен, потежок тели колективен не* 
срекјен случај, и тоа одма со телефон, телеграма иди 
прекл' курир. 

Работодавачот односно раковедачот п& арети ри* 
јат нето должен е да ги внесе во кантата на санде«* 
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шијата н а несреќните случаи при работењето секој 
несређен случај во врска со работењето, како и да 
доставуе на надлежните, органи за вршеле инспек-
цијата на трудот сите подани и за другите важни оп-
стојателства во врска со инспекцијата на трудот. 

Член И 
Заради правилното применуење на прописите за 

Хигиенската и техничката заштита при работењето и 
ва уредуењето на работните односи, работничкиот 
инспектор и синдикалните организации ке се грижат 
постоекјите прописи уведените справи, средства и 
мерки вистински правилно да се поимен-уат а недо-
с т а т к е и неправилностите да се отстоануат. Доколку 
тие во опа работење би имале пречки, кои што не се 
во состојба е гми да ги отстранат, за топ ке ги из-
в е с т а т надлежните органи на инспекцијата на тру-
дот и ке побараат да извршат тие преглед и да до-
несат потребно решење за отстр апсењето на недоста-
ците и неправилностите. 

Член 12 
Инспекторите на трудот, работничките инспек-

тори, како и сите о-ние кои што участзуат во врше-
њето на работите нл инспекцијата на трудот, должни 
Се Да чуваат како службена тајна се она што дозна-
ле при вршењето на овие работи, а што ппетстаз\*е 
работна тајна на претпријатието. Оваа обвеза ја 
имаат како за воем« додека се во служба, така и 
после престанокот на службата. Опа особено се од-
иесуе како на воените поетпои Матија. така и на Дру-
гите 'претпријатија, кои што работат за воени потре* 
би. Ако интересот на службата на инспекцијата на 
трудот бара обавестуењата на ваков вич дп нм се 
даоставуат на ДПУГИ дожазни органи, озне може да 
се и е по а«?" ат са ,#о како строго пов^ли^и и тоа по 
^претходното одобруење на министерот на трудот на 
народната република. 

IV. Казнени одредби 

Член 13 
Отселите на трудот односно отселите за стопан-

ство н а околиските ( т а дските> извршни одбори ке 
го казнат со парична казна од 200 до 5 ООО динари, а 
од делењата на трудот на окружните извршим одбопи 
односно инспекторатите нч трудот од чл. 4 и 5 на 
овој закон от ЗОО до 10.000 динари работодавачот 
односно одговорниот раководач: 

1) кој што ге ги иззошуе прописите за технички-
те или хигиенските заштитни меокч ппи работењето, 
како и другите прописи з^ условите на тоудот; 

?) кој што не ги и-звошуе или ги крши прописите 
8а упедуен>ето работните односи; 

3) кој ш - о спречуе иди МУ смекјава на инспек-
торот на трудот во вриењето на неговата должност 
(чл. 0 ст. 1 и ст. 2 точ. 1 и 2 н а озој закон); 

4) кој што не м ја став.и на \*вид на инспекто-
рот на то\*дот книгата на еви чешчг-та на неспекј-м!-
те случаи при работењето, надничните и плажите 
контрол:-*.!* книги, регистеоот (еписковате) на пабот-
»ините. накитите и описите на техничките инстала-
ции, овластената за подигањето и ппеустпп1сг»0т0 
На гпетлои Итното. како и поимелгите на сиоовинн-
те и матеоичте, кои што се упот^абуат во производ-
ството (чл. 9 ст. 2 точ 3 на овој закон); 

кој што во о т е ч е н т о к не ги отстрани утвр-
дените недостане или нспоа-илности, или не под-
несе иавештп оти ги извршил наредените мерки (чл. 
10 ст. 1 на овој закон); 

6) кој на време не поднесе пријава за смртен, по-
тежок или колективен несрекјен случај, кско и друг« 
подаци или извештаи пропишани во чд. 11 на овој 
закон, или намерно дава неточни покачи, или кој не 
ја води уредно книгата на евиденцијата на несреќ-
ните случаи при работењето. 

При одмеруењето височината на казната ке 
зема во оглед тежината на вината, да ли е делото 
во поврат и големината на претпријатието. 

Ако од осудениот не може да се наплати изрече-
ната РЛ:0'ИЧТ?Ч казна, ке се замути со казна присил-
на работи без лишуење од слобода, сметајќи за се-
кои 50 динари по еден ден присилна работа, со тоа 
да оваа казна не може да премине три месеци при-
силна работа 

Казната наречена по овој закон не ја исклучува 
кризично-судската постапка, доколку направеното 
дело подпагја и под одоедбите на коивичниот закон, 
нити ослободи е од грагјанско-правната одговорност 
За настанатата штета. 

Член 14 
Против решената на отсекот на трудот односно 

отсекот,За стопанство на околиските (градските) из-
вршни одбори може да се поднесе жалба до ваделе« 
н>ето на трудот на окружниот изношен одбор. 

Протич решењата на одделението на трудот и ру-
дарските ииспектооати на тпудот може **а се поднесе 
Усилба до министерот на трудот на народната репу* 
блика. 

Поодил (летањата на инспекторатите на тоудо* 
за железничкиот, помоо^киот и речниот сопбоак.тај 
може да се поднесе жалба до повисокиот ичсчекто-
рат на тпудот: ДОКОЛКУ нема по»исо^и итЈСпекто*>лт* 
на тпV-тот, жалбата се потн^^^р нвпо-гпо-»чо на с о б -
ниот Министер на тоучот. Протич пет"лњатч ич* 
спектооатите на трудот за ВОЗДУШНИОТ сообоакјаЈ 
мож* да се поднесе жалба до сојузниот Министер на 
трудот. 

Жалбата се поднесуе поетоу органот на инспек-
цијата, ко? ипо го донел повостепечото решење, во 

од о"ум дена от ден'' ^ приемот рем»<*«*Ат<Ј. 
Едновремено поднесена жалба го одлага противе-
њето. огнен жалбите на решење по ставот 2 чл. 9 на 
овој закон. 

Отдедењета на тоудот на окружните наплатни 
' с ^ ^ и . мчни<*тооствата на трудот на наполните ле-; 
цуб^и*"*. попиаомтте И!?снвкторатч !*<•> ТРУДОТ И сојуз-1 

Р^то Министерство на Т ^ У ^ Т ДОЛЖНИ СР ВО С О К ОД 
1 \ ллтта по пп т , о ч 'от ж^лб^та да донесат свое ое-
ше^е, го кол тито нп«.осте»пеното г.«тттлг*^ ке го ос^ач 
ж^т, изменат иди поништат, или ке наредат дополна*, 
ење на постапката. 

V. Преодни одредби 

Чден 
МТГЧИГТРГЈОТ на трудот ФТ!РЈ ке и з ^ п а ј г ^ ч л ^ И * 

г*» хигиенските и т ^ н ч ^ и т е з*»»ттитчи по* 
р-б°тењето. и поблиски прописи за извршуење* 
то на овој закон. '' 

Член 16 
Со вл^руењето во с п а на очоК закон ппестану^ 

да Заклет за работничките повереници од 10 
јули 1946 година. 

Член 17 
Овој влегле во сила л*нот на п ^ ч у б ' 

р>ето чо „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У бр 652 
12 дех*мв.г>.и 1946 година 

Белград 

Президиум т Р а п о р т а приштина 
Ла Федеративна Народна Република Југослава^ 

Секретар, Претседател, 
Миле Перупичнч, е. р. др Иван Рибар, е. $ 
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706. 
На основа чл. б ст. 3. чл. 7 ст. 4. чл. 17 ст. 3, 

од. 53 ст 1 и 2 и чл. 57 ст 1 Законот за социалното 
осигуруење иа работниците, намештениците и слу-
жбениците Владин ФНРЈ. по лреддог од Министе-
рот на трудот ФНРЈ, пропкшуе 

Л Р Ј 1 Б А 
ЗА_^ПРХ)ВЕДУЕШЕ СОЦИАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ 
ПО ПРОПИСИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИАЛНОТО 
ОСИГУРЕШЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, НАМЕШТЕНИ-

ЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

ГЛАВА I 

Општи одредби 
Чле« 1 

Во државното социално о с и г у р е л е обвезио се 
осигурени сите лица во наемен работен однос. како 
и учениците во стопанството без оглед на траењето 
ка работниот однос, иа височината, видот и начинот 
иш плакјан»ето на заработ*'ачк*»та. 

Министерот на трудот ФНРЈ одлучне за обвеззта 
МА СОЦИЈАЛНОТО осигуруење кај оние категории ка упо-
слени лица, за кои што не е јасно да ли се навогјзат 
во нземен работен однос. 

Член 2 
Се исклучуат од обемното о д о ш т о осигуру-

ен>е: 
а) тугји државјани, упослени кај тупи д»лломзт-

ски конзуларни претставништва и меѓународни ко-
мисии, или упослени кај тупи државјани кп« што во 
наш?та држава убиваат поаво на екстенитооиалност; 

б> настојница на кук?и (кукјепазитељи) и ли*;а 
упослени повремено и непостојан© во работите на 
домаќинство. ако нивната вкупни заоаботуачча не 
префрлуе од нормираната илинска заработу-
ачка на обраснат некв^лифик-уен работник; 

в) осуденици во казнените заводи и м"полетни во 
воспнтно-поправните заболи, к?ко и сите л^ча осуде* 
ни на пписилтта работа без лишуење од слобода; 

г) родители, брачен другар и деца на работода-
вач кога р?ботат кај него. 

Министерот на трудот ФНРЈ може за липа наве-
дени во поетхотимот став со наредбу да поопише об-
веза на социалното осигуруење и одделни услови за 
спроведу ед>е на ова осигурував. 

Член 3 
Основ за одмеруење на допоиносот за соттиално-

то осигуруење е вкупната заработуачка на осигуре-
никот. 

Допоиносот за социално осигуреше стасу е на 
денот на редовната исплата на заработуачката. 

Член 4 
Кај установуење основот за парични давања од 

социалното осиг>руење ке се земе во оглед само 
онаа заработуачка на осигуреник врз основа на која 
е одмерен допоиносот за социално осигуолгење. Ако 
осигуреникот има заработуачка од позекје работни 
односи, како основ ке му служи неговата вкупна за-
работуачка. 

Член 5 
Одмер»уен>е » плаќање доприносот за социално 

осигуруење, КРИО И остварење на правото се врши 
по правило ка' онаа филиала на Државниот завот за 
социално осигурува на чие подрачје осигурениците 
се упослени 

За посади иа домашни бродови и за нивните ра-
ботодавач«! е надлежна онаа филка** ** Државниот 

завод за соаиалио осигурував на чие подрачје се еа* 
вогја лука припадноста на бродот. 

Член 6 
Како работодавачи во смисла на оваа уредба се 

сметаат државни надлештва, државни, кооперативни 
и приватни претпријатија, установа, организации N 
стопанства, како и приватни лица (физички или 
»правни), кај кои што упосленото лице е обвезно не, 
социално осигурува* односно За чија сметка врши 
работа. 

За лица упослени кај вршачки и други поделел« 
ски »постројки се смета за работодавач сопствеников 
на постројката, 

ГЛАВА П 

Права на осигурениците 
1. Права на осигурениците за случај на болест, ТРУД«« 

нокја и порогјај 

Член 7 
Одвеа за. одмереше болесничка хранарина ка! 

непрекинато запослуеше на осигурениците е средна" 
та дневна заработуачка_во последниот календарски 
месец пред оно (месец во кој 'што ос и г у рГеТик о т по-
станал неспособен за работа. Средната дневна зара* 
ботуачка се пресмета на тој начин, што вкупната за-
работуачка вј тој последен календарски месец се по* 
делуе со бројот на работните денови во тој месец * 
кај месечните платени осигуреници со 2(5. 

Ако осигуреникот во последниот календарски ме* 
>сец пред месецот во КОЈ што постанал неспособен за 
[работа не бил непрекинато запослен, се зема кака 
јосиов за одмерував б о л е с н и ч к а хранарина сред* 
»ната дневна заработуачка во последните двд кален" 
дарска месеца. Ако осигуреникот ни во тој временски 
период нема 2(1 стЗТфчи работни денови,, ке се земе 
основ средна дневна заработуачка во временски пе-
риод од 3 или повекје последни календарски месеци, 
во кој што осигуреникот наврши 25 стварни работни 
денови. Овој временски период не може да биде по-
долг од 6 месеци. Средната дневна заработуачка се 
добива така, што вкупната заработучка во времен* 
скиот период, кој што е земен во оглед, се поделу® 
со вкупниот број на стварните работни денови иа 
то ј период. 

Ако осЈггуреникот во последните 6 календарска 
месеци, пред месецот во кој што постанал неспособен 
за работа, нема ВКУПНО ни 23 стварни работни дено-ј 
ви, се зема како следна дневна заработуачка изно4 
сот кој што се добива со делбата на вкупната зара* 
ботунка во тие 6 календарска месеци со 23. 

Ако средната дневна заработуачка пресметана! 
спрема ставот тр^т изнесуе кај некзалификуени н по-Г 
луквалифизуени работници помалку о х нормираната^ 
(најниска заработуачка ма некзалификуен одрасна* 
работник, односно кај квалификуен работник помалу 
ку од нормираната најниска заработуачка на кззлич 
фикуен работник, или ако осигуреникот во послетннА 
те 6 календарски месеци пред месецот во кој што по*ј 
станал неспособен за работа во општо не бчд уно-; 

.елен, се зема како основ за одмеруење на болесни-/ 
Цката хранарина: / 

е) кај одраснат неквалификуен работник и полу-
квалифик\ен работник нормираната најниска дневна 
заработуачка на неквалификуен работник; 

б) кај одргсиат квалификуен работник нормира* 
ната најниска дневна заработуачка на квалификува 
работник; 

ДЈЦШ ^Матици помлади Рд Јагодини од у 
припадајујкјата заработуачка под точ. а) односно 6) , . 

Кај учениците во стопанството се зема како 
основ за одмерував 6олесничкзта хранарина 50% од* 
нормираната најниска дневна заработуачка на одрас* 
нат оквалификува работиш во истото место, доход« 
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му нивната средна дневна заработуачка, пресметана 
спрема ставот 1 до 3. ке го арефрлуе тој основ. 

Кај установуеше основот за одмерував болесни-
чката хранарина се земаат и деновите на болуењето 
како стварни работни денови. Како заработуачка за 
тие денови се зема оној основ по кој што била одме-
рена болеснич'Клта хранарина За односното болуен»е. 

Член 8 
/ Бол етичката хранарина одмерена во постоци од 
^снозПТТ^ановен^по прописите од претходниот член 
изнеоуе: ~~ 

а) 50% за осигуреници кон што во една година 
непосредно пред месецот во кој што настапило пра-
вото на хранарина не биле упослени ни еден месец 
'©о најтешки работи, ни два месеца во тешки работи, 
пн т^и месеца га други (обични) работи; 

б) 75% за осигуреници кои што во една година 
пред месецот во кој што настапило правото на хра-
нарина биле запослени најмалку еден месец на нај-
жешки работи или два месеца на тешки работи или 
,три месеца на други (обични) работи, и тоа за палите 
три месеца болуење, а 80% од првиот ден На четвр-
тиот мрсен на болувањето; 

1 1 ^ Ж ) Т д е н н а четвртиот месец на бо-
луењетоза осигуреници кои што во една година 
пред месецот, во кој што наеташјло-н^ааохо на хра* 
на рина, биле запослени нат»2Лку""?ри месеца на нај-
тешки, или шест месеци на тешки, или девет месеци 
ва ДРУГИ (обични) работи, односно во период-ох^в* 
години најмалку шест месеци на најтешки, или два-
«аесет месеци на тешки, или осумнаесет месеци на 
другч (обични) работи. — -

Времето на запослуењето Нд најтешки односно 
тешки работи се земз како такво во оглед само во 
случај ако осигуреникот во периодот, кој што е зе-
•»ен во оглед кај установљење основот за одмеруење 
'болесничката хранарина, бил повекје од половина па 
времето запослен на најтешки односно на тешки 
работи. 

Ако времето на запослуељето на најтешки рабо-
ти траело помалку но што е пропишано во ставот 1 
и % се прибоојуе кои воемето иа запослење™ про-
ведено на тешки работи. Ако така добиено вкупно 
време на запослуењето на тешки работи е покусо од 
пропишаните скокови или ако запослуења на тешки 
работи воопшто нема, се смета вкупното вре на 
аа»посл«уењето како време поминато на обични работи. 

. Болесничката хранарина по прав^ОЈсеЈисплат^е 
ме е еч^бГдЈЈа 6арање" о д о сиггр е нитгите можат да. се 
г5п^туат.-~-аконтации на. хранарина четиринаесет-
•дневноЈгназад. ЈЗо ^луча|_ н а ПОКУСО болуење боле-
сничка^. хранарина "се и спрату е Но* "завршетокот на 

Болесничката хранарина се исплату е за сите ра-
ботни денови во времето на болуењето на осигуре-
ниците. 

Член 9 
1 Паричната потпора за издржуеље фамилија за 
'болничко, санаториумско, бањско или климатско ле-
ж е њ е на осигурениците, одмерена во постоли от бо-
леснттата хранарина во смисла чл. 24 ст. 1 пот г) 
Законот за социллно осигуруење на р а б о т н и ц и , на-
Иештемадите и службениците, изнесуе: 

за осигуреник со 1 член фамилија 50% 
** » 99 2 н п 65% 
» и »9 3 п „ 80 /9 

» 4 „ „ 90% 
т * б и повекЈе чле-

нови фамилија 100% 
I г Паричната потпора за дневни ситни трошкови за 
^реме болничко, санаториуми^. бањско и климатско 
*екуеп»е на осигуреник кој што не нздржуе фамили-
ја, изиесуе од болесничката хранарина, а нај-
многу *« од нормираната средна дневна аарабо!уа*-
ка ма меквалмфмфеа одрасла! работам*,. 

Член 10 
Кога осигуреник пребива по налог на својот ра-

ботодавач вон од подрачјето на нашата држ^вз, па 
тамо оболи, работодавач, т е /шлжзд да му ги обез-

б е д и сите помокри на кои што осигуреникот тма 
у1раво по прописите за социалното осигуоуење. Рг.б Ј-
тодавачот има право на накнада на трошковите од 
Државниот завод за социалното ссигуруење за 
стварно дадената помокј и тоа до двострук изн е 
од болесннчката хранарина на осигуреникот з вре-
мето на докажаната негова неспособност за работа, 
а до износ на болесничката хранарина на осигуре-
никот за останатото време на неговото болуење. 

На морнар кој што како член на посада на до-
машен брод засади болест ке биде искрпен вон од 
подрачјето на Федеративна Народна Република Југо-
славија, конзуларното претставништво на нашата 
држава надлежно слиема местото на искоцуењсто е 
должно да му ги обезбеди помокрите на кои што 
осигуреникот има право по прописите за социалното 
осигуруење. 

Ако во местото на искрцуењето на оболениот 
морнар не постои конзуларно претставништво на 
нашата држава, командантот на бродот е должен за 
трошок на ргботодавачот да му ги обезбеди на оболе-
ниот сите помокри кои што му се потребни до интер-
венцијата на известеното конзуларно, претставништво. 

Конзуларното претставништво односно работо-
давач има право на накнада на трошковите по про-
писот од ставот прв на свој член. 

Правото на накнада на тоошковите по прописите 
од овој член застаруе, ако барањето не е поднесено 
во срок од една година, сметајќи од денот на завр-
шеното лекуење. 

Прописите на ово} член важат аналогно и за 
посада на домашните авиони. 

Осигуреник стечуе за себе"*ТГ~За членовите на 
својата фамилија право на бесплатни протези и д о у и 
специални помокјни справи за лекуење како и на 
справи за позголемуење способноста за работа, ако 
пред оболуењето навртил шест месеци осигуруење 
во последната година, односно^вЖаесет мссециоси-
гуруење во последните две години. 

Државниот завод за социалното осигуруење може 
на осигуреник, кој што не ги исполнил условите од 
претходниот став, да му даде потребни протези и 
други помокјни справи со наплата на набавуачната 
цена. 

Чхен 12 
< Правото на осигурениците на вештачки ззби^ 
забни протези и друга заботехничка помокј зависи 
од траењето на осигуруењето и од потреби за таква^ 
помокј со оглед на нивната општа здравствена со-* 
стојба. 

Поблиски одредби за условите за давање оваа 
здравствена помокј на осигурениците и членовите на 
нивните фамилии пропишуе Министерот на трудот 
ФНРЈ. 

Член 13 
Попо млеката хранарина изнесуе: 
а) 88% од основот за одмеруење болесничката 

хранарина, ако породилна во пос*едн:гге две го-
дини пред порогјајот била осигуреног-најмалку И* 
месеци или во временскиот период од најмногу пет 
години пред порогјајот била запослена најмалку 3/4 
од времето; 

б) 80% од основот за одмеруење болесничката 
хранарина во сите дру!И случаи. 

Паричната помокј за спрема на детето изнесу©-
десетострук износ од нормираната средна дневна! 
заработуачка на одраснат неквалификуен работник. 
Министерот ма трудот ФНРЈ може да одреди на 



(Страна 1234 — Број 100 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 13 декември 194в 

сметка на оваа парична помокј да се издаде спрема 
за детето во натура. , 

Паричната помокј за храна на детето изнесуе 
:Ј0% од нормираната средна дневна заработуачка на 
одраснат некзалификуен работник. 

Член 14 
На породиља, која ке се разболи во време додека 

ужива породилна хранарина од членот 27 етев 1 
под б) Законот за соииалното осигурував, и припаѓ-
а а т од денот на сболуењето освен б о л е с н и ч к а 
хранарина, ко;а што и припаѓа во случај на неспо-
собност за работа од денот на исцрпувало на поро-
дилската хранарина, и правата од чл. 20 на споме-
натиот закон. 

Ако породиљата се разболи во времето додека 
ужива хранарина одччл. 27 став 5 Законот за гоци-
алното осигуруење, и прилагаат од денот на оболе-
».ето сите грава по прописите од членот 23 на с т -
игнатиот закон. 
2. Права на осигуреник за случај на несреќа во 

работа 
Член 15 

Како основ за о д м е н е л е рентата од осигуруе-
и>ето за случај на несрекја во работата се зема сред-
ната месечна заработуачка на осигуреникот во по-
следните 12 календарски месеци пред месецот со кој 
што несреќата се догодила ако осигуреникот во тие 
12 месеци имал вкупно најмалку 78п странци работни 
денови. Средната месечна заработуачка се пресмета 
на тој начин, што вкупната заработуачка во послед-
ните 12 календарски месеци ппед несреќата се поде-
лу е со вкупниот број на стварните работни денов!! 
во тој период а така добиениот износ се помножуе 
со 26. 

Кај установљење основот за одмеруење рентата 
се земаат и деновите на болуењето како стварни 
работни денови. Како заработуачка за тие длнови се 
зема оној основ по кој што била одмерена болесни-
ч к а ^ хранарина за односното болусње 

Ако осигуреникот во последните 12 календарски 
месеци пред месецот в^ кој што неспекјата се дого-
дила немал снупио нп 78 стварни работни демев", се 
додава за деновите кои што не достануат до 78: 

а) кај одраснат неивалификуен и полунвзлифи-
куен работник нормираната најниска заработуачка 
на неквалификуен работник во моментот на несреќ-
ата : 

б) кај одраснат квалификуен работник нормира-
ната најниска заработуачка на квалификуен работник 
во моментот на несреќата; 

в) кај работник помлад од 1Ѕ години 80% од 
заработуачката што му поштапа од точ а) односно б). 

Така добиената заработуачка поделена со 3 дава 
средна месечна заработуачка. 

Кај ученик во стопанство се зема како основ за 
одмеоуење на рентата 80% од нормираната највитка 
заработуачка на некв^лификуен одоаенат работник 
во моментот на несреќната. Ако способноста на уне-
срекјениот ученик во стопанство е постојно смалена 
со најмалку 66-'..% му се повншуе основот за рента 
со навршуење 18 години старост на износ на т р -
мирната најниска заработуачка на квалификуен ра-
ботник. 

Член 16 
Во случај на тешка повреда на осигуреник, која 

што по лекарската оцена вероватно ке има за после-
дица постојано смалена работна способност за по-
веде од една третина, му припаѓа на унесрекјениот 
осигуреник за време траењето на работната неспо-
собност пред почетокот на правата на рента храна-
рина во износ од 88% од основот за одмерував 
болесничката хранарина. 

Член 17 
Ако осигуреникот кој што ужива делимична рента 

го задеси нова несрекја во работата, ке му се одреди 

врз основа« на последиците од сите претрпени несрекји 
во работата нова рента, и тоа спрема основот по кој 
што порано рентата била одмерена. Ако основот за 
одмерував рентата во време на новата-несрекја в 
поголем, ке се одмери новата рента по овој поголем 
основ. 

3. Права на осигуреник од пензиското осигурува* 
Член 18 

Како основ за одмерував на пензија се зема-
средната месечна заработуачка на осигуреникот во 
оној временски период пред месецот во кеј што оси* 
гурениот случај настапил и во кој период осигу< 
реникот спрема бројот на стварните работни денови 
навртел најмалку 5 години на пензиското е сигу ру «Ј 
еље. За тој временски период се земаат во огледј 
календарските месеци на ссигуруењето во онаа го«; 
дина, во која што осигурениот случај настапил, и! 
потребан број календарски години непосредно пред' 
таа година. 1 

Средната месечна заработуачка, која што служ^ 
како основ за одмерував пензијата, ге се пресмета 
така, да вкупната заработуачка во временскиот пе« 
риод; во кој што осигуреникот навртил 5 години на 
пензиското осигурував, се поделуе со вкупниот број 
на стварните работни денови во тој временски пе« 
риод, а така добиениот износ се помножуе со 26. 

Ако во временскиот период кој што дозогја во 
оглед за сметање на пензискиот основ е обвинето И 
времето за гзучуење занает (ученичко доба), се, 
смета заработуачката за тоа ученичко доба со 8096 
од нормираната најниска заработуачка на неквалифиг 
куен одрасиат работник. 

Член 19 
Стажот за добивање правото на пензија за слу* 

чај на потполна гзнемоглсст или општа работна 
изнемоглост се навршуе: 

а) со 5 години на осигуруење, ако изнемоглоста 
настапила пред навршени 40 години на животот, или 
ако осигуреникот во текот на вкупното траење на! 
осигурував™ поминал најмалку 5 години во запослу« 
ењето на најтешки работи; 

б) со 10 години на осигурував ако изнемоглостај 
настапила после навршени 59 години на животот, а, 
осигуреникот не поминал ни 5 години зо запослуе« 
љето на најтешки работи. 

За осигуреници кај кои изнемоглоста ке настапи 
после навршени 40, а пред навршени 50 години* на, 
животот, се повишуе петгодишниот стаж, за секоја] 
навршена година на животот преку 40 години, за 
полована година. 

Стажот зз добивање право на пензија заради 
професионална гзиемоглсст се навршуе со 12 години 
на вкупно осигурував односно со 8 години на оси« 
гуруење поминато во з^носл^ење на најтешки работи* 

Член 20 
Стажот за добивање право на старосна пензија 

кај мешовито запослуење на осигуреник (кој што во' 
текот на траењето на своето осигурував го мењавал 
запослуењето во категориите на работите обични,1 

тешки и најтешки) се смета така, да собирот на 
полните месени на запослуењето во категоријата на 
најтешките работи се поделуе со 15, во категоријата 
на тешките работи со 20. а во категоријата на обични 
работи со 25, па добиените количници се собираат 
и тој собир се поделуе со 12. Потребниот стаж за 
задобивање старосна пензија е исполнет, ако така 
добиениот количник изнесуе 1 или повлк?е од 1. 

Стажот за задобивање право на пензија заради 
професионална изнемоглост кај мешовито запослу* 
ење на осигуреник се смета така, да собирот на пол-
ните месими на запослуењето во категоријата на нај« 
тешки работи се по делу е со 8, а вл категоријата ни 
жешки џ <о&ш*ш работа со 12, па добавените мал-



Доток, декември 1МЅ СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 100 — Стран« 12К 

*ници се собираат и тој собир се поделуе со 12. По-
требниот стаж за задобивање право на пензија за-
ради професионална изнемоглзст е исполнет, ако 
така добиениот количник нзнесуе 1 или по век је од 1. 

Член 21 
Во време на пензиско осигуруење се сметаат; 
1) деновите стварно поминати на работа; 
2) деновите на уживање болесничка** хранари-

на, доколку за тие денови е уплатен допри-носот за 
пензиското осигуруење 

3) деновите поминати на воена служба, доколку 
да тоа време е уплатен доприносот за пензиското 
осигуруење; 

4) деновите на доброволно продолжено или на 
доброволно пензиско осигуруењ«; 

5) деновите на дежурното време поминато на 
иколуење. 

Во време на пензиско осигуруење се засметУат 
и оние стварно поминати денови аа работа чз кои 
што осигуреникот не бил прописно пријавен кај Др-
жавниот завод ва соаѕиално осипуруење, под услов да 
осигуреникот за тоа запослуење ке поднесе потре-1 

бни докази. 
Како една година на осигуоуење се смета 312 

стварно ломинати денови на работа. 
Член^2&. 

Времето поминато' на школуење кое може по 
ил. 4! Законот за социалното осигуруење да .се до-
купи, има осигуреникот да го пријави на надлежната 
филиала на Државниот завод за социално осигуру-
в а в најдалеку до 31 декември 1947 година, односно 
• о срок од една година после првото влегувал во 
©Свесно пензиско осигурање. 

Времето на школував се докупуе сз уплата 
доприносот за пензиско осигуруење. Основот за од* 
т р у е њ е на овој допринос е половина од нормира-
ната средна надница на неквалификуен одраснат ра-
ботник. Доприносот за вкупното докупено време мора 
да биде платен најдоцна во срок ко? што одговара 
на докупеното време на школуење. Ако доприносот 
)вз вкупното време на школуење не бит« по тој 
срок уплатен, се засметуе како стварно докупено вие-
вме за пензиско осигуруење само она време кое што 
одговара на уплатениот допринос. 

Ч л е д Ј Ѕ -
Височината на личните пензии изнесуе во -по-

стоток од пензискиот основ: 
После навршени По запослуење во категорија 

год ики на оси- на работи 
руење: најтешки: тешки: обични: 

5 40 30 30 
10 62,5 40 40 
15 65 62,5 50 
20 77,5 65 60 
21 80 65 60 
22 82,5 65 60 
23 85 65 60 
24 87,5 65 60 
25 90 77,5 70 
26 80 70 
27 82,5 70 
23 85 70 
29 87 70 
30 90 ВО 
31 82 
32 84 
33 86 
34 ВЗ 
де 90 

Член 24 
Височината на пензија кај мешовито запзслуен»е 

Ге смета пз таблицата ои претходниот член на тоЈ 
•ачин. да вкупното време на осигуруењето се распо-
р е д е така, да **** почето »рене ид осш-уруењето 

се зема вкупното време на запослуен>ето т најтешка 
работи, потоа вкупното време на запослуењето на 
тешките работи и најпосле, вкупното време на зано-
слуе^его на обцшш. рабати. 

Постотокот на пензискиот основ, спрема кој што 
се пресмета височината н.а пензијата кај мешовито 
ѕатслуење, се утврзуе на следен начин: 

а) најпрво се одредуе постотокот спрема пресме-
таното време иа запослуењето на најтешки работи; 

б) пот*)* добиениот постоток се поибро*'уе, но 
таблицата за категорија на тешките работи поесме-
таната разлика мегју постотокот спрема ВКУПНОТО 
време на запоглуењето на најтешките и тешките ра-
боти и пост отокот спрема времето на запослуењето 
на -најтешките ргботи. 

в) најпосле на постотакот пресмета« по точ. б) 
се додар-а пз таблицата за категорија нл обичните 
работи пресметаната разлика мену постотокот спре-
ма целокупното време т запослуењето и пост отокот 
спрема времето на запослуењето на најтешките и 
тешките работи. 

Ако осигуреникот во една од наведените катего* 
рии не бил запослен, постотокот на пензискиот 
основ ог установуе на начин пропишан во претход* 
ниот став од оние две категории во кои што осигу-
реникот бил запослен, така, дц како почетно време 
секогаш се зема времето поминато на залослуењето 
во потешка категорија на работата. 

Член 25 
Времето на запослуењето на тешки и најтешки 

работи се зема ка! мешовито запослење во оглет »а 
секои 5 години навршени во текот на ВКУПНОТО *апо* 
слуен>е во односната категории на работите. Прео* 
стапалото време, односно времето ПОКУСО ОД *» го-
дини поминато во категоријата на најтешки работи 
се приброја со времето на запослуењето на тешки 
работи, а преостанало™, односно ВКУПНОТО виеме на 
за.послуег-лто на тешки работи, ПОКУСО од пет годи-
ни се прибпојуе со времето на запослуењкто на дру-
гите работи. 

Времрто на запослуењето, кое што преостану* 
преку собирот на годините содржани во петогоди* 
штата, се зема во оглед за годишно повчшуењ* на 
постотокот нт пензијата с^мп во случај, кога со вку* 
пио пресметаните петогодишта е постигната пензија 
од најмалку 75% од пензискиот основ. 

Член 26 
За потполно изн*емзгн?т се смрта осигуреник, 

кој што потполно ја изгубил способноста за секоја 
работа, па за живот неопходно потребна посто-
јака тугјз нега и помокј (потполна изнемоглост). 

Општо изнемогне за р.^б^та се смета осигуреа 
ник кој што ја изгубил способноста за работа така* 
да ни РО споја ни во некоја ДРУГИ ПРОГ*>«СМ"'Ч не може 
•под обичан работни услови да в*мтти рпбота. ни со 
една третина од нормалниот работен е^ект. нити 
може со својата г^б^та пот изменети пчботни усло-
ви (со скусено работно воем,е. со повремена работа) 
да достигне елнн третина от нормалниот работен 
ефект (општа работна и?н^моглост). 

Професионално изттемогиат се смета осигуреник 
кој што како кчзлжћикуен работник јп изгубил спо-
собноста зп работа во сло;."та п о о д е н »а под обиени 
работни услови, ама по својата здравствен^ состојба, 
физичка или умна сила, може да врши некоја друга 
работа. 

Привремена нзнемоглост постои за сето време,1 

додека осигуреникот по престанокот нп примање бо-
лесничка хранарина се лекуе од болеста заради кп*а 
што изнемогне, како и после спршетокот на такво 
лекуење, додека спрема лекарското предвиђење 
може со вероватност ла се очекуе изнемогнатчпт« 
во срок од три голини по престанокот на попење 
хранарина да ке стече едново способност за работа, 
односно изнемогнатиот квалификуван работни* спо-
собност <*а работа во својата професија. 
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Постојана изнемоглост постои кај изнемогнатиот 
осигуреник за кого спрема лекарското предвидуење 
»е може вероватног да се очекуе да во срок од 
три години по престанок га примањето болесчичката 
хранарина одгоео ке стече способност з*1 работа, од-
носио како к^атгификусн работник способност за 
работа во сзојага професија. Постојана изнемз-
глост постои и кај осигуреник чија потполна изне-
могло^ односно привремена општа работна или 
професионална изнемоглост ке потрае подолго од 
три години. 

4. Права ка членовите од фамилијата на осигуре-
ниците на ренти и пензии 

Член 27 
На членовите на фамилијата им припагја рента 

•од денот на смртта на уггесрекјеннот осигуреник, 
односно од денот до кој што на умрениот ужива-
тел му е в ек је неплатена рента. 

. Правото на сдозичка и детска пензија почнуе 
со денот на смртта на осигуреникот, а ако истиот 
векје примал лична пензија, со денот на истекот 
ва времето за кое умрениот век1е јд примил пен-
зијата. ^ ^ 

На членовите од фамилиа на изгубен морнар, 
им припагја рента од денот на п о т о н у л е бродот« 
односно од денот кога стасал* »"Лоле шатл гест ззј 
всстанок на бродот, ако од денот на тпто-нуењетЈ 
на бродот или од последната вест ап нест^на^иотј 
брод поминал з шест месени а не стасал д пород ој 
стојна вест за животот ма изгу5ениот осигуреник! 
Во случај кога дополнително ге установи да оси* 
гурениот морнар За кого се мигмилг ла е изг убад 
[уште е во живот, преставе прав УГО на неговата 
•фамилија на понатамошна рента. / 

Прописите од претхотни^т став важат и /за 
.членовите на посада на ун-есоекје-н и изгубен авион. 

Чтен 28 
Ако осигуреник к-м што ужчв.а делимична 

рента умре од последну ил нова несрећа во ра-
бота. ке се отреди на членовите од неговати фами-
лија рента спрема основот гп кој што била одме-
рена пооаната рента. Ако основот за отм в гитње 
на рентата на унесрећен осигуреник во време на 
Новата несреќна е поголем, поза рента ке се од-
мери по овој поголем основ. 

Член 29 
Право на ндовичка (вдовечка) рента односно 

пензија се добива едино во случај, ако во моментот 
»а смртта на осигуреникот се исполнети сите про-
пишани услови за тоа пргво. Со дополнително ис-
полнуење на пропишаните УСЛУЗИ не се заднина 
Право на вдовичка (пловечка) рента олносно пен-
зија. Право на вдовичка (пловечка) рента односно 
пензија се губи ако ТЈИолнителн" престане некој 
од условите пропишани за тоа право. 

Исклучитечио од ПРОПИСОТ ка ставот 1 на 
вдовица помлада од 40 години на кела што испла-
тата на вдовпчка рента односно пензи;а и е запрена 
оти најмладото дете навошмло 14 години на животот, 
вѕируе правото на рента односно на пензија за 
време додека не наврши 40 години на животот. 

Член 30 
Детските ренти односно пензии кои што се 

исплатуат со вдовнчката рента односно пензија, а 
чиј вкупен износ го префрлуе половина износот на 
полна рента односно половина пензија на осигу-
реникот имаат сразмерно да се смалат. Вака ке се 
постапи и со сирачињските ренти односно пензии, 
чиј вкупен износ гп префрлуе износот на полна 
рента односно пензија на осигуреникот. 

Кога на еден од уживателите му престануе пра-
вото на рента односно пензија се повишуат сраз-
мерно износите на другите детски ренти односно 
пензии. 

Член 31 
Ако право на рента односно пензија задобиваат 

сирачиња од првиот брак на умрениот осигурени* 
заедно со неговата вдовица и со децата од вториот, 
брак, и припагја на вдовицата вдовичка рента од* 
носно вдосичка пензија во несмален износ, на нај-
младото сираче половина од вкупниот износ на 
детските ренти односно пензии, а на другите деца 
од обата брака втората половина на еднакви 
дел ог и. 

На вонбрачно дете на осигуреник му се приз-
нава право на рента односно пензија ако се докаже: 

а) да осигуреникот кај матичниот уред или кзј 
су до 1 детето го пргзнал за сзое, или судот да 
установи оти осигуреникот е татко на тоа дете; 

б) да осигуреникот најмалку 10 месени непо* 
средно пред сзојата смрт се грижил за неговото 
издржуење или со судска пресуда да бил осудел 
да го пздржуе. 

Вонбрачно посмрче има право на рента однр« 
сно пензија само го случај ако осигуреникот над« 
малку 10 месеци непосредно пред својата смрт жи-
веал во заедничко домаќинство со мајката н< 
посмрчето. 

Член 32 -
Ако децата кои што уживаат рента односио 

пензија, се сместени во некој јавен завод, за време 
додека се ЕО заводот, нивната рента односно пен-
зија ке се исплатуе на самиот завод. 

Детската рента односно детската пензија по чл* 
44 Законот за социјалното осигуруење ке се исплату« 
и во случај, ако детето во часот на смртта на ро« 
дител било постаро од 17 односно 23 години на 
животот под услоз да неспособноста на детето за 
иривредуење настапила пред смртта на осигуреа 
никот. 

5. Заеднички одредби за правата од социалнот* 
ссигурусње 

Член 33 
Право на осигуруење во случај на болест к 

несреќа во работа, доколку со прописите за соци-
алиото осигуруење не е инаку одредено, задобнва 
осигуреник со денот на стапуењето на работа а ги 
губи со денот на излегуењето од работа, без оглед 
на тоа да ли е извршена пријава за стапуење иа 
работа односно за излегуење од работа, 

Член 34 
Трошковите на болничкото лекуење на осигу-

реник или на член од негова фамилија во јавните 
болници и други јавни здравствени заводи, ке ги 
плати Државниот завод за социално осигурував 
само за оние болесници, кои што неговиот орган 
и"и одредениот лекар ги упатил на лекуење или на 
нивното лекуење пристанал дополнително. 

Трошковите за лекуење во јавните болници в 
јавните лечилишта ги плакја Државниот завод за 
социално осигуруење по пропишаната тарифа, а 
трошковне за лекуење во другите лечилишта 
спрема погодба. 

Правото на јавните болници и другите јавни 
здравствени заводи на наплата болнички трошкови 
застаруе. ако наплатата не е посакана со писмен 
пат во срок од една година по престанокот на бол-
ничкото лекуење. 

Ако болссникот во хитен случај бил примен ва 
болничко лекуење, а не бил упатен во болница од 
орган на Државниот завод за социално оскгуруење 
или од одреден лекар, болницата е должна да 
побара од надлежната филиала на Државниот за-
вод за социално осигуруење болничка упатница 
најдоцна во срок од 15 дена по приемот на бо-
лесникот на лекуење. Во противен случај болницата 
нема право на наплата на болничките трошкови 
настанати до денот на поднесуење барањето ѕа 
издавање болничка упатница. 
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Накнада на трошковите за исправање болео-
викот во болница или од болница се дава за оној 
начин на превоз односно исправање кој што ке го 
одреди во хитен случај дополнително одобри одре-
дениот лекар односно надлежната филиала на Др-
жавниот завод за социално осигурував. 

Член 35 
Ако. Државниот завод за социалио осигурував 

на осигуреникот или на членот од неговата фами-
лија не може да му даде бесплатно лекував, ке му 
даде накнада за стварните трошкови на лежењето, 
но најмногу до двострукиот износ од хранарината 
што му припагја. 

Ако осигуреникот или членот на неговата фами-
лија се нослужуе со лекар или со здравствена уста-
нова кои што не се одредени за лекував осигуре-
ници, трошковите настанати со ова лекував не паг-
јаат на терет на социалното осигурање со иеклу-
.чение во случај кога заради докажана потреОа за 
житна лекарска помокј не било возможно да се 
обрати за помокј на одреден лекар од социалното 
осигурував. За постоење потреба на хитна лекар-
ска ИОМОКЈ, за потреба на применетиот начин за ле-
кував, како и за постоење и траење на неспособ-

носта за работа одлучуе врз основа па поднесените 
. докази надлежната филиала на Државниот завод 
за социално осигуруеае. 

Член 35 
Парична потпора за издржував фамилијата како 

и парична потпора за дневни ситки трошкови за 
време траеаето на болничко, санаториум^), бањ-
ско или климатско лекував унесрекјениот односно 
нзнемогнатиот осигуреник се исплатуе: . 

а) пред почетокот правото на рента односно 
пензија во височина на овие парични потпори од 
осигурував™ за случај на болест; 

б) од почетокот правото на рента односно пен-
зија парична потпора за издржував фамилијата во 
износ од 50% од полната рента односно пензија ка 
што му нрипагја, а парична потпора за дневни 
ситни трошкови во износ од 20% од полната рента 
односно од пензијата што му иринагја. . 

Член 37 
На уживателите на ренти односно пензии кои 

Што се навогјаат на болничко или друго зазодско 
аекуеае не им припагја парична потпора за издр-
жував фамилијата за време, за кое унапред им е 
исплатена рентата односно пензијата. Унапред 
исплатената рента односно пензија за време поми-
нато на болничко лекував не се одбива кај поната-
мошната исплата на рента односно на пензија. 

Ако болничкото лекував траело подолго од 
времето за кое што унапред е исплатена рента од-
носно пензија, на ужизателот се исплатуе рента 
односно пензија од денот на завршетокот на лекув-
ањето доколку тоа право не му престанало. 

Прописите од овој член не се однесуат на ужи-
ватели на ренти и пензии кои што по основот на 

'ова запослење се обвезно осигурени. 
Член'38 

Кога осигуреникот истовремено задобил право 
На рента и право на пензија, па по прописот на 
доекот 43 став 2 Законот за социалното осигурував 
иу е признаена само рента односно пензија како 
поголемо даваае, му мируе правото на помалата 
рента односно пензија. Рентата односно пензијата 
Од правото кое што мируело ке му се признае на 
уживателот, доколку уште постоат услови за ужи-
вање на тоа право, кога порано признаената рента 
[односно пензија ке му престане или се смалуе под 
вредноста на правото кое што мируело. 

Ако умре уживателот на рента кому задобие-
*ото право на помала пензија мируело а смртта 
'це настапила како последица на несрекја во ра-
бота, ке се признаат на неговата фамилија сите 
з д о б и е ш права од пензиското осигурував. 

Член 39 
На унесрекјениот односно привремено изиемог-' 

натиот осигуреник ке се одреди привремена рента 
односно привремена пензија, за времето додека не 
се утврди степенот на постојано смалуеае способ-
носта за работа односно на постојана изнемоглост 
на осигуреникот, како и додека на уиесрекјениот 
или изнгмогнатиот осигуреник му е потребно пона-
тамошно лекував. 

Привремената рента може да се исплатуе нај-
многу за време од две години од денот на пре-
станокот правото на хранарина. 

Правото на инвалидска пензија односно рента 
престануе, кога ке престане состојбата од изнемо-
глоста на ужизѕтслот на пензијата, односно кога 
кај ужизатслот на рента постојаната состојба на 
сглалуељето способноста за работа не префрлуе една 
третина. 

Член 40 
Државниот завод за социално ооигуруење има 

право да Сара повраќање на погрешно исплатените 
износи на ренти, пензии и други парични давања, 
и да ги наплати по административен пат (.со одои-; 
вање од рентата или пензијата односно со забрана 
наплатата на осигуреникот) Сило одеднаш било БО 
оброци. Ноедин месечен одбиток не може да биде< 
поголем од една четврт на месечната рента или* 
пензија односно една четврт од осигурениковата 
плата. 

Повраќањето на прописно исплатените ренти, 
пензии и други парични давања може Државниот! 
завод за СЈЦиално осигурував да ги наплати по 
административен нат во случаи кога ужизателот со, 
ланено претставував на одлучују кјите факти или со 
казниво дело утврдено со судска пресуда Ја издеј-
ствуал одлуката за правото на парични давааа од 
социалното осигурував. 

Член 41 
Оброците на рента односно пензија запрена по 

прописот на членот 4'д став 1 Законот за социал-
ното осигурував нема ни во кој случај дополни-
телно да се исплатуат на самиот >живател. 

Член 42 
Во случај кога за погреб на осигуреник или на 

член од негова фамилија се погрижиле трети лица 
им прииагја накнада на стварно направените тро-
шкови најмногу до износот на погребнипата. Ако 
трошкови! е на погребот изнесу ат помалку од из-
гребаната, се исплатуе разликата на фамилијата од 
осигуреникот односно на самиот осигуреник. 
С. Права на осигуреникот после излегувавте од 

работа 
Член 43 

Осигурувавте не се прекинуе за време на ис-
платеното отсастсо на осигуреникот кое што не 
траело подолго од два месеца, како ни за времето 
на отсаство на осигуреникот заради усовршував во 
струката кое што не трае подолго од шест месеци, 
ако за време траењето на отсаството редовно се 
плахја допринос. Доприносот ке се плакја спрема 
зараОотуачката која што осигуреникот ја имал во 
последниот календарски месец пред месецот во кој 
што почнал да го користи отсуството. 

Времето поминато на воена вежба, за кое што 
не се платени доприноси, не се смета во време на 
осигурував за случај на болест, нити се смета во 
временски период кој што се зема во оглед кај 
установував основот за болесничка хранарина. 

Член 44 
Доброволно продолжував на осигуруеаето се 

врши со уплата на доприносот за односната гранка 
на осигуруеаето спрема заработуачката која што 
осигуреникот ја имал во календарскиот месец не-
посредно пред месецот во кој што престанала обее-
аата иа осигурувавте* 
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Првиот месечен допринос има да се плати во 
срок од 15 дена после пријавата на доброволното 
продолжуење на ооигуруењето. Понатамошните до-
приноси доспеваат на секој прв ден во месецот, а 
имаат да се плакјаат месечно унапред, 

Лице кое што доброволно го продолжило оси-
гуруењето за случај на болест го губи правото од 
тоа осигуруење ако заостане со плаќањето иа до-
приносот новекје од еден месец. Ако такво лице 
нс заостанало со плаќањето на доприлосот гш-
векје од два месеца, задоОива одново празо од оси-
гуруењето по истек на 15 дена откога ке го уплати 
сиот заостанат допринос. 

Член 45 
Ако лице кое ипо изгубило право на рента 

или пензија заради поновно задобивање рзоотнз 
способност влегуе на работа во срок од 5 години 
по престанокот на ова право, му се засметуе ка ј 
одмеруењето на новата пензија сето време од по-
раното пензиско осиг>руење. 

Член 46 
Во случај на смрт на лице кое што заради бо* 

лсста го исцрпело правото од социалното осигу-
рувале, ке му се исплати погребнина ако смртта 
настанила како последица на оваа болест во срок 
од две години сметајќи од престанокот на пра-
вото од осигуруењето за случај на болест. 

ГДАВА-ЈЦ - -
Д о л ж н о с т а н а р а б о т о д а в а ч о т 

и Подносуење пријава 
Член 47 

Работодавачот е должен во срок од В дена да 
и пријави на надлежната филиала на Државниот: 
завод за социално' осигуруење односно на нејзи-! 
ната експозитура и повереништво стапуењето на; 
осигуреникот на работа, истапуењето на осигуре-
никот од работа, како и сите промени кои што 
влијаат на правата на осигурениците од социалното 
осигуруење. За морнари кои што се навогјаат во 
иностранство овој срок тече од денот кога рабо-' 
тодавачот дознал за нивното стапуење на работа,; 
истапуење од работа или настанатата промена. 

Промена!а на заработуачката игла да се црневи 
во срок од 5 дена но истекот на месецот во кој 
што промената настапила. 

За осигуреникот кој што работи кај повекје 
работодавачи, должен е пропишани пријави да под-
несе секој поедин работодавач. 

Лицата, чинот наемен работен однос ке трае 
помалу од 8 дена, должен е работодавачот да. ги 1 
пријави штом ке стапат на работа а може ^исто-
времено и да ги одјави. 

Работодавачот е должен да поднесе пријава и 
во случаЈ кога не е сигурен да ли е кај него уно- \ 
сленото лице обвезао на социално осигуруеше. Во 
таа пријава работодавачот е должен да ги наведе 
разлозмте заради кои што смета да пријавеното 
лице не е обвезно на социално осигуруење. Лица 
кои што не се обвезни на социално осигуруење не 
стечуат со пријавата никакви права од социалното 
осигуруење. 

Работодавач кој што врши пресметка и плак* 
јање на доприносите со исплатна листа, не е дол-
жен одделно да ги пријавуе промените во зарабо-
туачката на осигуреникот, нролазните пргкинусња 
И промени на категориите на запослуењето. Ако му 
е на таков работодавач по природата на работата 
невозможно да изврши пријави во срок пропишан 
во ставот 1, должен е за тоа да ја извести на-
длежната филиала на Државниот завод за социално 
осигуруење, која што може да му дозволи прија-
вите да ги поднесуе заедно со исплатната листа. 

Сите трошкови во врска со иоднесуењето на 
пропишаните пријави и исплатните листи ги сноси 
работодавачот. 

Министерот на трудот ФНРЈ ке пропише обра-
зец на испитната листа и образец на пријавата 

Член 48 
Работодавачот или неговиот застапиш должев е 

секоја несрекја во работат а, исклучително профе-
сионалното оболуење, ако е вероватно да несреќ-
ната ке има за последица смрт на унесрекјениот 
или смалуење на неговата способност за работа по-
долго од три дена, да ја пријави најдалеку во срок 
од 48 саати на надлежната ф и н а л а на Државниот 
завод за социалното осигуруење односно на нејзи-
ната експозитура или повереништво. 

Во случај на несрекја во работата, која што 
се догоди иа брод за време пловидба, заповедни-
кот на бродот должен е несреќата со кусо опи-
шуење на собитието и неговите последици да ја 
внесе во дневникот на бродот, а ако за ородот не 
постои обвеза на водење дневник, во нарочен за* 
лисник. Изводот од дневникот односо преписот од 
записшшт за несрекјата должен е заповедникот на 
бродот во првото пристаниште да го завери ка ј 
надлежниот пристанишен орган односно кон;*/лат ЈТ 
на нашата држава и да го достави на надлежната 
филиала на Државниот завод за социално оси-
г у р е ш е . 

2. Пресметував и плакјање допринос 
Член 49 

Државните надлештва, државните и кооператив-
ни'^ установи и претпријатија, како и другите ра-
ботодавачи кај кои што е редовно упослено 10 
или цовек је лица обвезни на социално осигуруење, 
должни се сами да извршат пресметка на допринос 
сот по исплатната листа и да ги платат овие до-
приноси без одделен платен налог. Исплатната ли-
ста, потпишана од работодавачите или од овла* 
стеците лица, има да се поднесе на надлежната фи-
лиала на Државниот завод за социално осигуруење 
односно на нејзината експозитура или повереници^© 
во срок од 5 дена по извршената редовна исплата. 
Во ист срок работодавачот е должен да ги плати 
допршосите пресметани во истата листа. 

Филијалата на Државниот завод за социално 
осигуруење може да одреди да и работодавачите^ 
ка ј кои што е упослено редовно помалу од 10 лица 
обзезни на социално осигуруење, да вршат пресметка 
и уплата на допринооиге со исплатна листа. 

Ако е по природа на работата невозможно 
да се врши исплата на заработуачката на работни* 
иите и намештениците следниот ден по завршетокот 
на исплатниот период, работодавачот е должен на 
надлежната филиала на Државниот завод за соци* 
ално осигуруење унапред да и го соопшти денот" 
ко ј што е одреден за редовната исплата за зара-
ботуачката. 

Член 60 
На работодавачот кој што со (исплатна лист« 

врши пресметка и плакјање на доприносот на соци-
глното осигуруење филиалата на Државниот завод 
за социално осигуруење ке му издаде одделни 
платни нало-г: 

а) кога е должен да ја плати разликата на до^ 
приносот заради погрешно извршеното шресмегу 
ење во исплатната листа; 

б) кога во срок од месец дена по извршената 
редовна исплата не и доставил на филиалата на 
Државниот завод за социално осшуруење односно 
на нејзината експозитура или повереииштво исплат-
на ли'ста за односниот исплатни период. 

Плачниот налог од точ. б) на претходниот став 
ке се издаде привремено на оној износ на допри-
носом кој што е пресметан во последната доставена 
исплатна листа, додека не се присоберат стварни 
подаци потребни за пресметка на доприносом 

Работодавачот е должен со платни налог про* 
нишаните доприноси да ги плати во срок од 5 ден! 
по приемот на платниот налог. 

Член 51 
Работодавач кој што доприносот за социалното 

јрдиг^рдавд Ме га пресвету е ио дешати* достап 
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{должен е да изврши пресметка на доприносот спре-
ма разредот извршен на потврдата з а п4ЈИ0„вата на 

'стапуењето на осигуреникот на работа односно на 
потврдата за пријивуењето промената на заработу-
ачката на осигуреникот. Доприносите кои што ста-
сале во текот на еден месец работодавачот е дол-
жен да ги уплати до петиот ден на следниот месец. 

За осигурениците, чнјата заработуачка не е при-
бавена во месечен износ, а нивниот Р..ОЈТ^Н О^ЈС 
трае непрекинато низ целиот календарски м:сед, 
работодавачот е должен, кој пресметката на долри-
восот не је врши по исплатната листа, да ги плати 
доприноси ге за 23 работни денови-, без оглед на 
стварниот број ка работните денови во поедил 
кад енд сир ски ме сет. 
:' Ако работодавач во одреден срок не поднесе 
исплатни листи или пропишани пријави или ако на 
^повторен псѕ.ив н а филиалата на Државниот завод 
за социалио еспгуруење односно нејзината експо* 
витора или ловереништво не ги подлесе бараниве 
подаци во одреден срок, ке се присооерат потребни 
подаци на лице место н.а трошок на работодавачот. 

Ако работодавачот подарите потребни за пре-
сметка на дспр.иносот ги нема или га затаи, ила 
уништи, доприноскте ке се одмерат врз осноза на 
' п р и б р а н и т е подаци за обемот и траењето на извр-
тената работа. 

Член 52 
Допринос от за социаллото осигу.руење се плак ја 

еа секој започнат ден ка работењето, за деновите 
ма болуењето скопчано со неспособност за работа, 
како и другите девизи ?о кои што осигуреникот не 
работи, ако за тие денози има празо ка плата од 
работодавачот било во целост или делимично. 
> Ако осигуреникот »работи кај поведе работода-
вачи, секој работодавач должен е да ги плати до-
ЈШриносите од заработуачката која што на осигуре-
никот му ја исплатил. 

За претпријатија, кои што по природа на рабо-
тата често го мењаваат своето седиште (пату-
Цукје артистичко друштво, дирку е и и слично) мо,..е 
надлежната филиала на Државниот зазод за соци-
,влно осигуруењи односно нејзината експозитура или 
моверекиштво унапред да ги наплати доцриносите 
вл социално осигуруење. 

Член 53 
При утврдуењето височината на заработуачката 

има да се земат во 01лед сите парични пр-инадлежно-
сти на кои што осигуреникот има празо (надници, 
влати, накнади з а прекувремена работа, постојани 
премии и други постојани додади). 

Ако осигуреното лице покрај паричните пр.и-
радлежности или наместо тие принадлежкости до-
бива за својата работа принадлежности во натура 
(жидиште, огрев и други следовања), кај утврдуењетз 
ма височината на заработуачката и оспе прилад-
аежности има да се засметаат, по пропишаните па-
рични еквиваленти. Паричните еквиваленти зз при-
мадлежностите во натура ги пропишуат министрите 
Ма трудот на народните републики. 
I Кај осигуреници, за кои што пресметката на 
(^приносот не се врши со исплатна листа, а зара-
ботуачката не им е одредена по време (акордна 
Заработуачка), заработуачката ке се пријави по изно-
сот кој што приближно одговара на просечната вред-
мост на дневната односно месечната заработуачка 
Ма работникот на таква работа. Филиалата на Др-
жавниот завод за социалното зсигуруење може во 
Согласност со синдикалната организација н а рабо-
тниците и намештеницитг и со односниот работо-
давач унапред да ја одреди просечната височина 
ма зароботуачката на такви работници за одреден 
•ременски период. 

Член 54 
Дирекцијата на Државниот завод за социално 

•сигуруење може да одреди плаќањето на додатниот 
ЦО-ЈЦШНОС за сите претпријатија од поедииа стопан-

ска гранка ИЛИ за поедини претпријатија, во кои што 
работата е особено штетна з а здравјето и живото* 
на укорените лица, па осигуреници ге' се изложени 
значително на поголема опасност на оболуење,' не-
среќна или изнеможеност. Додатниот допринос, ко | 
што во целост пагја на терет на претпријатието, 
може да изнесуе на јновије 25% од вкупниот износ 
на доприносот за социалното осигуруење. 

Претпријатие кое што не ги спровело мерките 
за заштита на здравјето и животот на -работници*«, 
одредени од надлежниот државен орган, може над* 
лежната филиала на Државниот завод за сопнало 
осигуруење да го обзрже на плакјање на поголем 
допринос во гранката на осигуруењето за случај на 
болест и со гранката на осигуруењето за случај на 
изнеможеност, старост и смрт. Тој поголем допри-
нос може да изнесуе најповеќе 15/Ј ОД вкулкиЈТ, 
износ на доприносот за социалното осигуруе:-зе. 

Претпријатието кое што не изврши пропишани 
односно од надлежниот државен орган одредени 
мерки на опрезност или не постави пропишани заш-
титни справи, може филиалата на Државниот завод 
за социалното осигурување со одлука да го обврже 
на п л а ш њ е позисох допринос во гранката на оо.;-
гуруењето за случај на несреќна. Тој позгслемен до-
принос може да изнесуе 'кајпсзекје 23% од вкупниот 
износ на доприносот ап ^ ното осигуруење. 

Чтен 55 
Работодавач, кој ШАЈ допр.иноси не ги 

плати во пропишани© I срок, должен е да плати 6/$' 
затезна камата до денот на стварно извршената упла-| 
та на доприносом Каматите се засмета ат за секој 
започнат месец како за цел месец, и тоа од изно-
сот заокружен на цели стотини динари. 

3. Други должности 
Член 55 

Работодавачот е должен осигуреникот бесплатно 
да му издаде пропишана потврда за упослуењето 
која што му е .потребна за остзаруењето на него-
вите права од социалното осигуруење. 

Образецот на потврдата за упсслуењето го про-
пишуе Минис1ерот на трудот ФНРЈ. 

Член 57 
Во случај на несреќна во работата работодавачот 

или неговиот застапник должен е да ги превземе 
сите мерки, на унесрекјениот да му се даде на јитно 
лекарска иомошт. 

Член 53 
Работодавачите се должни на контролните ор-

гани на Државниот зазод за социално оеи^уруење 
да им дадат потполни и точни обавестуења и да 
ги стават ка увид сите работни книги и евиде^ц:4л, 
потребни заради контролата на правилното вршење 
ка пропишаните должности за пријазуење осигуре-
ниците и плакјање на доприносом 

Ако со непосредна контрола од страна на Др-
жавниот завод за социално осигуруење би можела 
да се повреди државна тајна, контролата може да 
се врши само по претходно одобруењг на надле-
жниот државен орган односно преку државните 
контролни органи 

Член 59 
Претпријатијата кај кои е редовно упослено по-

векје од 500 осигуреници, должни се во сзој трошок 
да уредат соодветни простории за амбуланта и бес« 
платно да ги стазат на располагање на д р .КАЗНИ Ј Т 
завод за содиално осигуруење. 

Кај вршењето на повремени или особено опасни 
работи во местата далеку од седиштето на амбу-
ланта на социалното осигуруење, должни се и прет-
пријатијата КЗЈ кои е упослено помалу од БОЈ осигу-
реници на СВОЈ трошок да уредат соодветни про-
стории за амбуланта, како и погребни работни и ли* 
лишни згради и бесплатно да ги стават н а распола-
гање на Д р ж а в н а завод за социално осигуруење. 
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Должноста на претпријатието, да ја изврши об-
оената предвидена во ставот 1 односно 2 ја одредуе 
министерот на трудот на народната република 1 , 0 

предлог на надлежната филиала на Државниот за-
вод за социалиото о с и г у р а њ е со одлука, во која 
што ке го пролише и срокот на извршуешето са-
веѓата. Со одлуката може да се обзржат и повекје 
комитски претпријатија, на заеднички трошок да ги 
извршат овие обврзи. Жалба против овие одлуки 
го задржуе извршуешето. 

Ако претпријатието ио правосилноста на одлу-
ката од ставот 3 на овој член не ја изврши обвезатз 
•во одредениот срок филиалат а на Државниот завод 
•за социалво осигуруење може да уреди потребни 
просторни и со платни налог да го обврже претпрн« 
јатието на накнада настанатите трошкови. 

4. Накнади и казни 
Член 60 

Работодавач односно одговорниот раководач 
должен е д а ги накнади на Државниот завод за 
социално осигуруење сите трошкови настанати во 
врска со извидите на самото место заради несрекја во 
работата во случај: 

1) кога пријавата за неорекја во работата 
воопшто не Ја поднесе или ја поднесе ло истекот 
на 8 дена од делот на несрекјата; 

2) кога пријавата за стану ешето на работата на 
унесрећен лот осигуреник не ја поднел во пропишан 
срок, а несреќата се догодила пред подносуешеш 
на задоцнелата прИЈавл. 

Член 61 
Работодавачот односно одговорниот раководач 

должен е накнадата од членот 14 Законот за соци-
алното о с и г у р а њ е да му Ја плати на Државни ЈТ 
зазод за социално осигуруеше во височината на 
вкупната (главничната) вредност на признатите рен-
ти односно пензии, ззсметани по сметкозните осно-
вици пропишани за социалното о с и г у р а њ е . 

Член 62 
Работодавачот односно ка ј државните надлештва 

и установи и кај државните и ^оперативните прет-
пријатија одговорниот раководач, ке се казни за 
прекршуеше со парична казна, и тоа: 

а) од 1.000 динари до 3.000 динари а во нов* 
торен случај до 5.000 динари. 

1) ако намерно или со груба немарност го по-
магал осигуреникот во оштетуеше на Државни-
от завод за социално осигуруеше. 

2) ако го спречуе осигуреникот во исполиуење« 
то обвезите спрема Државниот завод за социално 
осигуруеше; 

3) ако на осигуреникот не му издаде потврда за 
упослуењето, која што му е потребна во цел на 
остваруењет-Ј н-а неговите права од социалното оси-
гуруење или инаку го спречуе во користењето на 
овие права; 

4) ако »р01ивнп на прописите врши одбици од 
заработуачката на осигуреникот или со него склопи 
договор, чии ге одредби се во противност со пропи-
сите за социалното о-сигуруеље; 

5) ако не води пропишани исплатни листи и ДРУ* 
ги евиденции за оси* уренициге и 'нивните заработу-
ачки или не ги чува до пропишаниот срок; 

0) ако на контрзлните органи противправно им 
ги скуси потребните и точните подаци и опвестуеша 
или слречуе извиди на самото место односно увид 
во работните книги и евиденции; 

7) ако во случај на несрекја во работата не ја 
пријави несреќата во пропишан срок од 43 сати, 
како н ако не ги превземе сите мерки на унесрекје-. 
ниот да му се пружи н а ј и т н о лекарска помошт. 

6) од 200 до 2.000 динари: 
1) ако во општо не го пријави или не пријао* 

во пропишан срок стану ешето на рао ота ш а меха** 

пуењето о д работа нгѓ осигуреникот, или не ја при«« 
јави промената во работниот однос која што влијае 
на правото на осигуреникот о д доцнионото о с ш у 
руење; 

2) ако ја пријави во поголем или помал износ 
заработуачката на осигуреникот; 

3) ако не врши други должности одредени со 
прописите за социалното осигуруење. 

Член 63 
Правото на прогон заради прекршуењето про« 

висите за социалното осигуруеше застаруе, ако про-
тив прекршителот не е поведена постапка во срок од 
три месеца од денот кога филиалата на Државниот 
завод за социалиото осигуруење дознала з а прекри, 
шуењето. 

ГЛАВА IV 

Постапка за остваруење правата по пропе«! 
сите за социално осигурање 

1. Постапка за остваруеше правата з з случај и * 
болест, труднокја и порог ја ј 

Член 64 
Осигурениците ги остваруат правата во случај 

на болест, трудкокја и порогјај за себе и за членов 
вите на својата фамилија кај надлежните филиали на 
Државниот завод за социално осигуруеше и нивните 
експозитури и повереништва врз основа на потврда 
на работодавачот за нивното упослуеше. Осигурени* 
ците се должни по бараше на филиалата односно 
експозитурата да поднесат и доуги документи и 
доказ«, кои што се потребни за установувањето на 
нивното право во случај на болест, труднокја и по-
р о ђ а ј . 

Филиалите на Државниот завод за социално с о и 
туреше односно нивните експозитури ке км пружат 
на осигурениците парични помошти во случај на бо-
лест, трудноћа и порогјај врз основа на пропишани 
увереша издадени од лекарите на Државниот завод 
за социално осигуруење или од одреден лекар, о*д-1 
носно врз основа на оцената на лекарс;со-работнич* 
ката стручна комисија. 

Филиалите на Државниот завод за социално оси« 
гуруеше односно нивните експозитури должни се Н 
на оние осигуреници, кои што не се пријавени за« 
ради о с и г у р е ш е , да им дадат бесплатна лекарска по* 
мошт и одма да поведат постапка во цел на утвр-
дуешето на другите права на осигуреникот како и 
одговорноста на работодавачот по прописите за со« 
циалното осигуруеше. 

Ако осигуреникот истапил од работа, ги остварус 
своите права по чл. 47 Законот за социалното оси-
гурување врз основа на потврда на надлежната фи« 
лиала на Државниот завод за социалнсто осигуру« 
еше односно нејзината експозитура кај која бил при-
јавен заради осигуруење. 

Член 65 
Лекарот на Државниот завод за социално ссигу« 

руеше односно од страна на Заводот одреден лекар 
должен е ка ј давањето на лекарска помошт на оси-
гуреникот да оцени, да ли е осигуреникот заради 
болеста неспособен за работа. Во случај на утврдена 
неспособност на осигуреникот за работа лекарот 4 
должен, штом ке установи оти таа пеело гобност ке 
трае подолго од 3 дена да и достави пропишано уве-
реше на надлежната филиала на Државниот завод 
за социално осигуреше односно на нејзината «кспо* 
витура. 

Кај давашето на лекарска помошт во случај на 
т р у д н о ћ а и порогјај за време од 6 недели пред по-
р о ђ а ј и 6 недели после порогјајот лекарот ке и до« 
стави на надлежната филиала на Државниот завод 
ва социалното о с и г у р а њ е односно на нејзина?** екс-' 
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•осигура прописно увереше без оглед на состојбата 
Ла работната способност на о с и г у р е н и т е 

Член 65 
Надлежната филиала на Државниот завод за со-

ж а л н о т о осигуруење односно нејзината експозитура, 
Кога утврди оти се исполнети пропишаните услови 
еа исплата паричната помошт за случај на болест, 
т р у д н о ћ а и псрогјај ке ги исплатуе овие помошти на 
осигурениците без издавање одделна одлука за при-
знавањето на правото. Во противно ке донесуе образ-
ложена одлука за непризнавање правото на парична 
»омсшт со напатствие за правото на жалба. 

Ако се појави спор во врска со оцената на не-
способноста на осигуреникот за работа, која што ја 
Ѕдал лекарот на Државниот завод за социално оси-
гурував односно одредениот лекару филиалага од-
носно експозитурата должна е да го упати свој спор 
на решуење на лекарско-рабстничката стручна коми-
сија од прв степен. 

2. Постапка за пријавував и утврдував несреќа 
во работата 

Член 67 
Надлежната филиала па Државниот завод за со* 

циално осигурував должна е одма, штом ке прими 
пријава или инаку ке дознае за несреќата во рабо-
тата, да започне постапка со цел на утврдував дз ли 
пријавената несрехја има да се смета за несрекја во 
работата. Спрема потреба филиалата ке превземе 
/мерки, во таа цел да се извршат и извиди на самото 
цесто. 

За извидите на самото место благовремено ке се 
обавести надлежниот народен одбор (инспекцијата на 
трудот), работодавачот и унесрекјениот осигуреник, 
|Во случај на смртна несреќа ке се обавестат нај-
блиските роднини на умрениот. Освен тоа за изви-
дите ке се обавести и месната синдикална организа-
ција. Во случај на потреба може да се повика и ле-
к а р кој што го лечи унесрекјениот, како и други 
стручааци. 

Унесрекјенист може на свој трошок да си од-
реди застапник кај извидот на самото место. 

Член 68 
Во текот на постапката за установував не-

среќата во работењето потребно е особено да се 
испитаат и утврдат следните факти и опстојателства: 

1) време и причина на несреќата , 
2) природа и последици на несреќата ; 
3) кој е виновник за несреќата ^работодавачот 

.односно одговорниот раководач, унесрекјвниот оси-
гуреник или трето лице); 

4) да ли постсат членови на фамилијата на уне-
срекјениот осигуреник кон што би можеле да имаат 
(некакви права од социалното осигурував во врска со 
весрекјата; 

5) порани телесни маани на унссрекјениот осигу* 
рен кх или последици на пораните повреди. 

Ако постапката за установував несрекјата во 
работата ја провел друг државен орган должен е за-
писниците и другите списи од таа постапка да ги до-
стави на надлежната филиала на Државниот завод за 
социално осигурував во срок од 8 дена а о завршето-
кот на постапката. 

Член 69 
Секој лекар ко ј што му дал прва помошт на 

^несредениот осигуреник, кого го задесила н е с р е ќ а 
на патував односно кзвон од местото на работеаето , 
должен е да ја пријави несреќата во срок од 24 
^ваати на надлежниот државен орган на чието подра-
ч ј е се догодил случајот, односно на чието подрачје 
Ш Ун&срекјеничЈТ осигуреник му е дадена прва ле-
порека помошт. Државниот орган во таков случај 
должен & бедната да започна постапка заради устало* 

ѕ у е а е т о несрекјата во работа и за тоа да ја обавести 
филиалата на Државниот завод за социално осигу-
рував, надлежна спрема местото иа залослуеаего 
на унесрекЈвниот осигуреник. 

Постапката за пријава и утврдував на несре-
ќ а т а во работата, која што ке му се стори на осигу-
реникот иззон подрачјето на Федеративна Народна 
Република Југославија, ке је пропише Министерот на 
трудот ФНРЈ. 

3. Постапка за одредуење правата од осигуруваат^ 
за случај иа несреќа по работата и о д пензионо го 

осигуруеае 
Член 70 

Правата о д осету ру е а е т о за случај на несреќа 
во работата ке ги установи филиалата на Државниот 
завод за социално осигурував по службената дол-
жност а врз основа на пријава и проведенава постапка 
заради установуеаето несрскјата во работата. 

Правата од пензионо™ осигурував ке ги уста-
нови филиалата на Државниот зазсд за социалното 
осигурував само по б а р з а е на овластеното лице. 

Брз основа на проведената постапка заради уста-
новував несреќата во работа, односно врз основа на 
б а р а а е т о на овластеното лице, ке издаде надлеж-
ната филиала на Државниот завод за социално оси-: 
гуруеае одлука за нризнавааето правата од оскгу«' 
руењето за случај на несреќа во работата, односно 
од п е н з и о н о г осигурував. 

Член 71 
Во цел на утврдував опстојателствата погребни 

за установував правата од осигурував™ за случај 
на несреќа , изнеможеност, старост и смрт филиалата 
на Државниот завод за социално осигурував должна 
е да набави налаз на лекарско-работничката стручна 
комисија, а има право во таа цел да бара потребни 
обавестуеаа и подади и од работодавачот и од трети 
лица. Работодавачот е должен на ова бараше да му 
удоволи во срок од 8 дена. 

Ако работодавачот ни на повторно барање не ги 
поднесе побараните подаци во срок од 8 дена, фили- : 
алата на Државниот завод за социално осигурував 
ке присобере на начин пропишан во членот 53 на 
оваа уредба, потребни подаци на самото место на 
трошок на работодавачот. 

Член 72 
Ако се утврди дополнително оти одлуката за 

правото на рента или пензија е донесена врз основа 
на погрешни подаци или погрешна оцена на стварта 
или заблуда за стварните опстојателства, ке се донесе 
нова одлука, со која што рентата или пензијата ке се 
обустави, смали или повиси. 

Ако кај унесрекјениот осигуреник настапи про-
мена која што влијае на смалуењето на неспособноста 
з а работа, унесрекјениот има право да бара да се 
изврши повторен лекарски преглед и да се одреди 
нова рента. Во таков случај може на унесрекјениот 
врз основа на налазот на лекарско-работничката 
стручна комисија да му се призна право на рента по 
изменетиот основ од денот на поднесеното барање. 

Државниот завод за социалното осигуруење кога 
ке дознае за промената кај уживателот на постоја-
ната рента или »постојаната пензија како и за проме-
ната за стварните опстоЈателства кои што влијаат на 
правото од социалното осигурувале или на височи-
ната на рентата односно пензијата, должен е во срок 
о д три месеца откога дознал за промената да до-
несе одлука за обновувањето на постапкава. 

Одлуката за сбуставуењето, снизуењето или поз-
е л е н у в а в т е на рентата или пензијата, донесена во 
обновената постапка, влегуе во сила со денот на ис-
платата на првиот оброк на рентата односно пензии 
јата, кој; што доспева посла донесената одлука. 
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Член 73 
Овластениците на рентата или пензијата должни 

се но барање на филиалата на Државниот завод за 
социално осигуруење да ги поднесат еш е допушиш 
И други докази, кои што се потребни за установу-
ење правото на рента или пензија како и за нивната 
исплата. 
4. Постапка за наплата побаруењата од Државниот 
< завод за социално осигуруење 

Член 74 
Државниот завод за ссциално осигуруење ги 

остваруе сзоите побаруења по прописите за социал-
ното осигуруење спрема работодавачите, осигурени-
ците и третите лица по правило преку своите фи-
лиали и нивните експозитури и повереништва а врз 
основа на исплатните лис*и, платни налози, исходи 
од текукјите сметки и одлуки за плакјањето на дол-
жните доприноси. 

Член 75 
Присилната наплата на своите побарувања од движ^ 

ниот имот на должниците Државниот завод За со« 
циално осигуруењс може да ја врши врз оси оза 1.а 
правосилни јав-ни иззршни документи наведени БО 
.чл. 10 Законот за социално осигуруење било сам пре-
ку своите филиали и низните експозитури и повере-
ништва, било преку околиските судови или околиски-
те односно градските (реонските) извршни одбори, 
надлежни спрема седиштето на работодавачот одно-
сно спрема местото во кое што должникот >:;иЈее. 

Присилната -наплата против државните стопан-
ски претпријатија, надлештва и установи ке се 
врши врз основа на правосилни јавни исправки до-
кументи со забрана на сметката кај државната кре-
дитна установа и сз пренос . а -<п-та на Држав-
ниот завод за соцналното осигуруење. 

, Присилната наплата -на своите пс«баруења од 
Недвижниот имот на должниците Државниот завод 
За социално осигуруење може да ја врши само 
преку околиските судови. 

Член 76 
Побаруењата спрема солидарните гаранти од чл. 

9 Законот за социално осигуруење .Државниот за-
вод за социално осигуруење ги остваруе врз основа 
На одделни платни налози издадени на солидарните 
Гаранти. 

Жалбите против платните налози од претходниот 
став го одлагаат иззршуењето. 

5. Постапка за поднесував и решавање жалби 
Член 77 

Против секој платни налог, одлука и решење на 
Дирекцијата на Државниот завод за социалиЈ осигу-
рував и неговите (рилиали доколку тие се однесуат 
на одредуењето правата на осигурениците и -на чле-
новите од нивните фамилии, има место на жалба во 
срок од 15 дена од денот на приемот на платниот 
налог, одлука или решење. Желбата не го задржуе 
извршуењето, доколку со одделни 'прописи не е ина-
ку одредено. 

Против рушењата на експозитурите и поверени-
штвата на филиалите на Државниот завод за сопи-
алип осигурувале може да се поднесе жалба до на-
длежната филиала. 

Член 73 
Жалбите против платните налози за плакјање 

доприносот и другите побаруења од односот на со-
циал ното осигуруењ«*, как" и против другите одлуки 
и решења издадени на работодавачите и на третите 
лица од страла аа фи.шалата на Државниот завод 
Ва социално осигуруење, му се поднесу ат ка мини-
стерот на трудот на народната република. 

Жалбите против одлуките и рушењата издадени 
ед страна на Дирекцијата на Државниот завод за 
социално осигуруење му се поднесуат на Министе-
рот на трудот ФНРЈ. , 

Жалбата му се предава на оној орган на Држава 
ниот завод з а социално осигуруење против чијата 
одлука се поднесуе жалбата. 

Член 79 
Во поглед на доставуењето на платните налози, 

одлуки и решења на органите од Државниот завод 
за социално осигурување, како и во поглед на подне-
суењето жалбите преку пошта, ке се применуат про-
писите кои што важат за постапката на органите од 
државната управа. 

Член 80 
Постапка за поднесувале и решавање жалби про* 

тив одлуките и решената на органите на Државниот 
завод за социаЛ'Но осигурувале (Дирекцијата, филиа-
ллте, експозитурите и ловереништвата), доколку се 
однесуат на одредував правата на осигурениците 
и членовите па казните фамилии, ке се -уре и со 
одделни прописи во смисла на чл. 56 став 2 Законот, 
за социално осигуруење. 

Г Л А Б А V 
Преодни и завршни одредби 

Член 81 
На осигурениците кои што участвуеле во на-

родноослободителната борба како и припадниците 
на Партизанските одреди на Југославија, Народно-
ослободителната војска и Југословенската армија « 
другите борбени и илегални организации НЈ Наро-
дно-ослободителниот покрет па осигурениците кои 
што за време народноослободителната борба рабо-
теле во народно-ослободителните одбори и во други 
органи на народната власт или народните опште-
стсено-политички организации или во нивните ра-
ботилници, претпријатија и установи, како и на 
државјаните ФНРЈ кои што биле -припадници на 
.партизанските одреди во други држави, ке им се 
призна тоа вр'еме, но најдалеку до крајот на 1045 
година, како време за пензионо осигуруење, и тоа 
на борците како време на запослуење во категорија 
на најтешки работи, а на другите осигуреници како 
време на заиослуење во категорија на потешки ра* 
боти. 

На осигурениците-жертви на фашискиот терор 
кои што биле од окупаторот и неговите помагачи 
затворени, заробени, интерниран^ конфиниран!!, де-
портирани или одведени на присилни работи,, а не 
се огрешпле кон придобизките на Народно-ослобо« 
диганиот покрет, ке им се призна тоа време во 
време на пен?ионото осигуруење како време на за« 
•послуење во категорија на потешки работи. 

На осигурениците наведени во ставот 1 и 2 ке 
чм се смета во Бреме на пензионото зсигуруење П 
времето за кое што биле згради нивното антифа-
ш и с т држење и работење лишани од слобода по-
сле 1 септември 1937 година. 

За врем'г, кое што се по прописите на ставот 1 И 
2 засметуе во пензионо осигурувале, се зема како 
ссноз најповеќе осигурана заработуачка во општото 
социално осигуруење на ден 6 април 1941 година* 

На осигурениците наведени во ставот 1 и 2 им 
се признава времето кое што им се засметуе во 
пензиското осигуруењ-е, како време на осигурува 
њето за случај на* болест, трудноћа и порогјај во 
сите оние случаи, дека е правото условено со некое 
траење па оакуруењето пред настаЈпуењето на оси-
гуруениот случај. 

Правата наведени во ставот ! г 2 ке им се при-
знат на осигурениците, ако барањето з-л призна-
вање на тие права го поднесат на Државниот за-
вод за социално осигуруење најдалеку до 34 д^-
кгмври 1948 година. 

; ( •, Член 82 
Ка} одмерувавте рентите и- ленените/ѕсЦземат0 

како- основ *на 'Дондоуешето за вре^е нро^деЈШ^'«^ 



{ ј & С Л У Ж Б Е Н Л И С Т 
Ч Д ^ о 'Ц т н т * » ш и ш .»поима 

ОГЛАСНИ ДЕО 
Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ'' под-

л и в у е погоден број свесни од својата Збирка на 
закони. Така поскоро ке излезе од штампа Законот 
еа државните службеници со коментар од др Лео 
Гершкович и др Александар Балтич, Законот за 
установуење право 10 на пензија и за пензионирање 
државните службеници со објаснуваа, како и Зако-
нот за еднообразкото сметководство со коментар 
В напатствија за примена. 

Исто гака се иоддотвуе Збирката на кривични 
прописи со објоснуења и напатствија, Законот за 
авторско нра&о со и о о п а с н у г и , 
Законот за печатот и Законот за удружењата, собо-
рите и други! е јавни скупови, Законот за војните 
инвалиди со сите уредби н правилници и објаснуваа. 

Сите издања на „Службениот лист ФНРЈ" можат 
да се доодат преку Редакцијата, Бранкова 20, Бел-
град, или на чековна сметка со Народната 
Република Србија во с т е 1*родавачници на држав-
ното издавачко претпријатие „Просееш** и во дру-
гите државни, фронтовски и други книжарници; во 
Народна« а внукана словенија де си јс подружници 
в придавачници на Словенским книжен завод и во 
другите книжарници; во Народната Република Хр-
Ви »ска во сит е подружници ^а изд^ачко .о премка* 
јатне „Напријед', со сите продавачниии на Хрват-
скиот накладни завод, БО книжарницата „Просее 
филкалкта на „Политика" во Загреб и другите кни-
жарници; во народните репуолики Македонија и 
Црна Гора со сите книжарници »»Култура"; а во 
Народната Република Босна и Херцеговина БО кни-
жарницата „Светлост" во Сарајево и во другите 
државни, фронтовски и други книжарници. 

ЗАКОН ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 
Во издањето на Редакцијата на „Служоснлот 

лист ФНРЈ' излезе од штампа, како свеска бп. 56 
Зоирката на законите, Законот за ЈавноАО обвини-
телство со о б ј а с н у в а а т и регистерот во редакција 
на Јавното обвини Јеле тво предговори! 10 
напишал др Јосип Хрњчевич, јавниот обвинител 
ФНРЈ. — Книгата има четири табака и штампана е 
на сите четири народни јазици. Цена га е динари« 

ЗАКОН ЗА УРЕДУЕЊЕ НАРОДНИТЕ СУДОВИ 
} Во гадењето на Редакцијата на „Службениот 
^ист ФНРЈ*' излезе овие денови од штампа второ го 
»издање свесната 20 на Збирката на законите Зако-
нот за уредуење народни:е судови со оојаснуења 
во Редакцијата на Министерството на правосудието 
ФНРЈ. Оваа книшка многу корисно ке им послуже? 
на сите народни судии, на судните поротници, уд« 
воќагите и студентите на правда науки. Киш ата има 
7 штампани табаци и излезе на сите ч е т р и народни 
Јазици. Цена е 12 динар«. 

НОВ ЗАКОН НА ТАКСИТЕ 
Во издаље! о на Редакцијата на „Службениот 

Згист ФНРЈ" како свеска 20 на Збирката на закони 
излезе второво издање на Законот за таксите со 
правилник за неговото извршуење и званичен ко-
|4е»тар. на Министерството на финансиите ФНРЈ. Во 
овзд книшка ^ о ј а ^ д а о е п е л е н а на сите четири л 
народни јазици е дадена целокупната ^пречистена ( 

/Материја од областа на нашето ново законодавство 
Јва таксите. За да 6и&$еГ1ЗТринело на поарно раз-
б и р а л е ^ зва/ншааи-тоо ^риЈме^у^ње на з а к о н и т е 
Рдјкдбм* № сдад&хг 

свој службен коментар на Законот ва таксите ш на 
правилникот за неговото кзвршуење. Цената е И 
динари. 

ЗАКОН ЗА ОПШТОДРЖАВЕН СТОПАНСКИ ПЛАН 
И ЗАКОН ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Во »зданието на Редакцијата на „Службениот 
лист Ф Н Р Ј ' излегоа но с в е с к а 55 на Збирката на, 
законите Законот за опип о д р ж а в м е ! стопански 
план и за државните ор: УШ* за планирање ». Зако-
нот за државните стопачгки претпријатија. Во кни-
гата се објавени говорите и ^кспозеите на Мини-
С1ерот АндриЈа Хебранг и на Борис Кидрич к о * 
што ги дале пред Народната скупштина. Книгата 
излезе на српски, хрватски и македонски народен 
јазик и кошта 15,— динари. 

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1947 ГОДИНА 
Годишната претплата на „Службениот лист 

ФНРЈ" за 1247 година изнесуе 550.— динари 
ако целиот износ се полага одеднаш во текот 
на првото полу годиште. Ако претплата ге о-
лага, полугодишно« тогаЈ за секое полугоднште 
изнесуе ЗОО.— динари. 

Претплата на „Службените соопштена ив 
Сојузниот уред за цени'' за 1947 година изнесу® 
259.— динари. Ако претплата се полага сгмо 
за едно полугодиште, тога] за секое подуго* 
диште изнесу е 130.— динари. 

Претплатата за 1947 година треба ла се 
испрати најдоцна до 31 декември 1946 годи'«*, 
оти со 1 јануари 1947 година не се -апре 
исправањето на сите кои што д о тоЈ срок 
ке ке положат претплата. Доколку е *ва 
невозможно од буџетски разлози, треба са се 
јави на Администрацијата на „Службениот лист 
ФНРЈ" колку примерни во идната "одена и на 
кој народен језик се сака да се се прима, тоа 
ест, за колку примерци е обезбеден кредит го 
буџетот и да се даде обвеза од установата 'чи 
потребниот износ на име претплата ке биде 
измирен до крајот на месец јануари 1947 го-
дина. На сите државни установи ц н а в о д и 
одбори листот ке се испракја од 1 јануара 1947 
година откога ке се прими претплатата или кг 
се добие ова обавестуење. 

Се молат сите претплатници, кога ни пч:пуат, 
да се повикаат на К-број што стои на адресата 
ва примерокот на „Службениот лист" што се 
пракја. На грбот на чековната или п о ш т а н с к а 
уплатница треба секојпат да се назначи т^чна 
адреса (последна пошта, околија), К-број и т о 
го носи досегашната адреса на „Службениот 
лист",̂  како ја зошто парите се исправаат. 

Редакцијата 
ва „Службениот лист ФНРЈ" 



Страна 1303 — Број 100 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 13 декември 1946-

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
ПОЗИВ СВИМА ЗДРАВСТВЕНИ]*! УСТАНОВАМА, 
БОЛНИЦАМА И АПОТЕКАМА БОЛЕСНИЧКО!* 

ФОНДА ДРЖАВНОГ САОБРАЋАЈНОГ ОСОБЉА 
С обзиром из близак крај буџетске године, као 

ж ликвидацију Болесничког фонда државног саобра-
ћајног особља, позивају се здравств^не установе, 
болнице и апотеке да своја истраживања ма по ком 
основу поднесу на ликвидацију Управи Болесничког 
фонда најдаље до 15 Јануара 1947 године, как.) би 
погле бити благзвремено ликвидиране и исплаћене. 

Скреће се пажња да ће сва пријављена потра-
живање после горе означеног рока имати потешкоћа 
око ликвидација е обзиром на прикупљање података 
о висини створених обавеза ради ликвидација истих. 

Бр. 9798. — Из Уараве Болесничког фонда за 
државно саобраћајне особље, 8 децембра 1946 гз-
дине. 4503 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА СПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-

ПРИВРЕДНО ДОБРО — ВУКОВАР" 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу члана 

17 Основног закона о државним привредним преду-
зећима и члана 1» Правилника о регистрацији др-
жавних привредних предузећа објављује: 

На оснозу решења Министарства финансија II 
бр. 2431-46 од 18 новембра 1946 године уписано је 

ју регистар државних привредних предузећа опште-
ј државног значаја под редним бројем 11 државно 
(привредно предузеће општедржавног значаја под 
фирмом: 

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — ВУКОВАР" 
са седиштем у Вуковару. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 
462 од 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: оплеменување 
• узгој приплодне стоке, нарочито коња; производ-
ња семенске робе, сировина за пољопривредну ин-
дустрију, квалиIетног вина, те садница и калемова 
винове лозе. 

В. д. директора предузећа је инж. Ђуро Кац, 
који потпусује предузеће у смислу прописа Правил-
ника предузећа 

II бр. 2451/46. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 18 новембра 1946 године. К 4038 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ШЕ* 
, ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПИПРЕД" 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрација државних 
привредних предузећа објављује: 

На основу решења Министарства финансија II бр. 
2436/46 од 19 новембра 1946 године уписано је у ре-
гистар државних привредних предузећа општедржав-
мог значаја под редним бројем 17 државно привред-
но предузеће општедржавног значаја под фирмом: 

„ПИПРЕД — ПОЉОПРИВРЕДНО ИЗДАВАЧКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ" 

са седиштем у Београду. 
Предузеће је основано решењем Влад* ФНРЈ бр; 

462 од 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: издавање и 
продаја СБИХ научних, стручних и популарних књига; 
школских уџбеника за пољопривредно-шумарске фа-
култете, средње и ниже пољопривредне школе « 
свих других публикација из области пољопривреде, 
шумарства, ве1еринарстса и њима сродних наука као, 
штампање разних формулара и образаца. 

Директор предузећа је: Драгољуб С. Марковић,' 
који потписује предузеће у смислу прописа Правиле 
ни^а предузећа. 

II Ср. 2435/46. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 19 новембра 19-16 године. К 4039 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОНОЈГЕДР/КАВлШГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-

ПРИВРЕДНО ДОБРО ВРШАЦ 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17; 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл 16 Правилника з регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

Мз основу решења Министарства финансија II бр* 
2513/46 од 23 новембра 1946 године уписано је у ре-
гистар државних призрен их п )едузећа мшЈтедржав-
нег значаја под редним бр. 29 државно привредно 
предузеће општедржавног значаја под фирмом; 

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ВРШАЦ" 
са седиштем у Вршцу. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
ПО бр. 4о2 од 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: производња 
сто-не и винске сорте винозе лозе и прерада грожђа 
у алкохолна и безалкохолна пића; оплеменување и 
производња квалитетких житарица, крмног и инду-
стриског биља и поврћа. 

Директор предузећа Је: инж. Бриза Карло, који 
потписује предузеће у смислу прописа правилника 
предузећа. 

II бр. 2513. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
28 новембра 1946 године. К 4055 1-1' 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ« 
ДУЗЕЋА ОГШЈТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА 

„ПОЉОСТРОЈ" 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 171 

Основног закона ( државним привредним предузе* 
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа обЈављује: 

На основу решења Министарства финансија II бр« 
2514/46 од 27 новембра 1946 године уписано је у реч 
гистар државних привредних предузећа општедржав*, 
ног значаја под редним брОЈем23 државно преузеле 
општедржавног значаја под фирмом; 

„ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
СТРОЈЕВА, ОРУЂА И СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИ* 

ВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ „ПОЉОСТРОЈ" 
Са седиштем у Београду. 1 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
ПО бр. 4(Ј2* ОД 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је; куповина «с 
продаја пољопривредних стројева, оруђа и средста-
ва за пољопривредну производњу у ФедеративноЈ 
Народној Рону бл ицн Југославија 

Генерални директор предузећа је: Динко Тоа**« 
чић. који потписује фирму предузећа према прав«* 
лима предузећа. 

И бр. 2514. — И * Министарства фш*зшжјз ФНЊЈ, 
27 новембра Доб годи«*, ^ ^ 
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РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ* 
ДУЗЕЋА ОПШТЕ ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПОЉО-

ПРИВРЕДНО ДОБРО — ДОБАНОВЦИ" 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ј бима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

На основу решења Министарства финансија II бр, 
2512^46 од 27 новембра 1946 године уписано је у ре-
гистар државник привредних предузећа ошшедржав-
нег значаја под редним броЈем 27 државно м р г о -
дно предузеће општедржавног значаја под фирмом; 

„ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО — ДОБАНОВЦИ" 
са седиштем у Добзновцима. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
ПО ср. 4оЈ од 31 октобра 194о године. 

Предмет пословања предузећа је: производња 
семенске робе, производња оиљних и сточних про-
ј е з д е . 

Директор предузећа је Драгослав Јоксимовић 
поји потписује предузеле у смислу прописа правила 
предузећа. 

И бр. 2512/46. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 27 новемора 1946 године. К 40оЗ 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПАСТЕ-
РОВ ЗАВОД — ПРОИЗВОДЊА ЦЕЛИВА ПРОТИВ 

БЕСНИЛА" 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

На основу решења Министарства финансија II бр. 
2484/46 од 27 новембра 1846 године уписано је \ ре-
гистар државних привредних предузећа оиштедржав-
ног значаја под редним бројем 26 државна привре-
дно предузеће општедржавног значаја под фирмом: 

„ПАСТЕРОВ ЗАВОД — ПРОИЗВОДЊА ЦЕЛИВА 
ПРОТИВ БЕСНИЛА" 

са седиштем у Новом Саду. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

ПО Ор. 4оЈ од 31 октоора 1946 године. 
Предмет -пословања предузећа је: производња и 

дистрибуција целива против беснила за људску упо-
требу. 

Директор предузећа је др Милан Николић који 
»отписује предузеће у смислу прописа правилника 
предузећа. 

II бр. 2484/46. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 27 новембра 1946 године. К 4052 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „СКЛАДИ-
ШТА — ЈАВНА И СЛОБОДНА ЦАРИНСКА СКЛА* 

ДИШТА" 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17. 

велшке? ^ко^а 6 државним привредним предузе-
ћнман Правилника 0 регистрацији државних 

аб|^л>ује: , : 

мидер* реше«*« Мжтиетзретва финансии II бр^ 
Ж Ш Ш4& гадни* уапсам је Рв-

ног значаја под редним.бројем 23 ^државно привре-
дно предузеће п.пштедржавног значаја под фирмом! 

„СКЛАДИШТА — ЈАВНА И СЛОБОДНА 
ЦАРИНСКА СКЛАДИШТА" 

са седиштем у Београду. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ. 

ПО ор. н-јЈ, ОД 31 октобра 19->О Јодине.. 
Предмет пословања предузећа је: ускладиштење 

и чување разне роОе, манипулација са истом, утовар, 
истовар, претовар и пренос робе са л<елезничке ста« 
нице или оро да и ОРЛ рем ање робе; плаћање у виду, 
предујма за рачун странке, плаћање свих дажбина И 
такса којима Је роба оптерећена, издавање склада-
шница и лазање позајмица на ускладиштену робу* 
издавање у најам складишних просторија и стова« 
ришта. 

члилијале се налазе: у Сплиту, Шибенику, Суша* 
ку и Дубровнику, са експозитуром у луци Плоче. • 

Овлашћење за потписивање фирме има за цеи* 
тралу генерални директор, Церић Виктор. 

Поред директора овлашћени су на потписивање 
предузећа у границама предвиђеним у правилима 
предузела помоћник директора, Цшши Хрвоје ил« 

др к пЧиЦ, генерални секр^ар. складнана у Спли-
ту в. д. директора инж. Но^е Анте; у Шиоекику ди« 
ректор Кларић Шиме; у Сушаку Густетић Иван, ди« 
ректор, и у Дубровнику Сегедин Иво, в. д. дирек* 
тора. 

II бр. 2434. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
27 новембра 1946 године. К 4051 1-1, 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ« 
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВИОГ ЗНАЧАЈА „ПРОЛЕА' 

- ФАБРИКА ЛЕКОВА" 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 171 

Основног закона о државним привредним предузе« 
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државник 
привредних предузећа објављује: 

На оси )ву решења Министарства финансија II бр„ 
2482/46 од 2/ новембра 1946 године уписано је у ре« 
гистар државних привредних предузећа општедржав* 
ног значаја ЈОД редним оројем 24 државна привред 
дно предузеће општедрж^вног значаја под фирмом; 

„ПРОЛЕК - ФАБРИКА ЛЕКОВА" 
са седиштем у Београду. 

Предузеће је оснавано решењем Владе ФНРЈ 
ПО бр. 4кј2 од 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: производња4 

лекова биолошког порекла, производња средстава за 
дезинсекциЈу, за распознавање болести и чување 
здравља, као и средства за производњу биолошких 
лекова. 

Директор предузећа је др Куно Видрић који пот* 
лису Је предузеће у смислу прописа правилника пре* 
дузећа. 

11 бр. 2482/46. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 27 новембра 1346 године, К 4050 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ« 
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „СУТЈЕСКА' 

— ФАБРИКА МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА 
И ИНСТРУМЕНАТА" 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног Закона о државним привредним предузе-

ћ и м а и цл. 1Џ Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

На! основу решена Министарства финансија Пбр« 
г & в З ^ д о ^ а д е е м З р * Ш д године уписано је у ре« 
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Гмстар државних привредних предузећа општедржав-
НОГ значака под редини бр)јем 25 државно привред 
Дир предузеће ошшедржавног значаја под фирмом: 

„СУТЈЕСКА - ФАБРИКА М Е Д И Ц И Н С К А 
УРЕЂАЈА И И Н С Т Р У М Е Н Т А " 

Са седиштем у Београду. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

ПО бр. Ш од 31 октобра 1946 године. 
Предмет пословања предузећа је: производња и 

Оправка медицински*, хируршких, зуболекарских и 
*етеринарских инструмената, апарата и уређаја свих 
врста м е д и ц и н с к а А ветеринарских апарата, бол-
ничког и лабораториЈСког намештаја свих врста. 

Директор предузећа је инж. Владимир Коњев 
који потписује предузеће у смислу прописа правила 
предузећа. 

И бр. 2483, — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
27 новембра 19*6 године. К 4049 1-1 

КОНКУРСИ 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА 01Ш1ТЕДРЖАИН0Г ЗНАЧАЈА „ЛЕК -

ФАБРИКА ЛЕКОВА" 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. Правилника о регистрацији државних 
привредних предузела објављује: 

На основу решива Министарства финансија II бр, 
ЖЅбТ^ф од 30 новембру 1946 године уписано Је у ре-
гистар државних привредних предузећа ошшедржав . 

.»ог значаја под редним бројем 31 државно призрен 
А*р предузеће општедржавног значаја под фирмом: 

„ЛЕК — ФАБРИКА ЛЕКОВА" 
са седиштем у Љубљани. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
ПО бр. 402 од 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је: производња 
'Лекова у свим облицима;; производња алкалоида, си* 
робина и полуфабриката, погребних за хемиско-фар-
иацеутску производњу; производња средстава за де-
»инфекцију и дезинсекцију. 

Директор предузећа де инж. Рик:) Репић који 
потписује предузеће у смислу прописа правилника 
предузећа. 

11 бр. 2367/46. — Из Министарства финансија 
.ФНРЈ, 30 новембра 1946 године. К 4056 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ* 
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ЛУКСОЛ 

— ФАБРИКА ХЕМИСКО-КОЗМЕТИЧКИХ 
СРЕДСТАВА*' 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл, 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћнзда и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује; 

На основу решења Министарства финансија И бр.. 
2568/46 од 30 новембра 1946 године уписано де у ре-
гистар државних привредних предузела оиштедрж^в-
»ог значаја под редним бројем 32 државно привре-
дно предузеће општедржзвног значаја под фирмЈм; 
„ЛУКСОЛ — ФАБРИКА ХЕМИСКО-КОЗМЕТИЧКА 

СРЕДСТАВА" 
Сд седиштем у Зрењанину. 

Предузеће је оси звано решењем Владе ФНРЈ 
ПО бр. 462 од 31 октобра 1946 године. 

Предмет пословања предузећа је : производња 
хемиско.козметичких и санитарних средстава, ете-
ричних уља и медицинских сапуна, производња си-
ровина и полуфабриката потребних за хи«именско* 
к о з м е т и к у и санитарну производњу.: ^ 

Директор предузећа је Милан Шон који* потпи. 
сује предузеће у , смислу прописа мравилн&ка пре-
дузећа. : ' ( • . , . .-и , ^ШГ ч |: 

и ор. 2568/46, — Из Министарства 'финансија 
ФНРЈ. / З новембра,АШ године* ^ 

НАТЕ ЧАЈ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНЕ СКИЦЕ ЗА СПО-
МЕНИК ПАЛИМ БОРЦИМА У СУБОТИЦИ 

Изврши одбор Г. Н, О. у Суботици расписује 
натечај за израду идејне скице палим борцима ПЈД 
следећим усл »вкмч. 

А) НагјечаЈ ЈС с л и т и и право на суделовање 
имаЈу сви архитекти и вајари, Јусословенски држав-
љани. 

Б) О ц е њ и в а ч а суд састављају: 1. Миланковић 
Иван, претседник Градског НО у Суботици, 2. арх. 
Белобрк Момчило, шеф арх. отсека Пројект, завада 
Србије, 3. арх. Добровић Никола, директ ЈО Урбани* 
етичког института, 4. Стијовић Риста, вајар, 5. Готе-
еман Тибор, повереник П р о с в е т н а огсека Гр. Н. О-а 
у Суботици, 6. Бачлије Марко, повереник Огсека за 
комунал, газдинство, 7. Д>лић Болто, а р х т е к т а . 

Њихови су замениш: 1. 1иквицки Геза, секретар 
ГНО у Суботици, 2. арх. Драгиша Брануван, архиЈект 
Пројект, заведе Србије, 3. Ђорђе АндреЈевић-Кун, 
академски сликар. 4. Петар Пчлавичини, вајар, 5. Са-
лаи Јосип, претседник Планске комисије, Де Н^грк 
Фрањо, архитекта, 7. Стефановић Васа, архитекта. 

Ц) Радови се имају предати у з а п е ч а ћ е н а омоту 
закључи Ј до 12 часова 25 јануара 1947 године У 
Отсеку за комунално газдинство Град. Н О. у Су-
ботици или на пошти. На пошиљку се има ставити: 
гесло или знак. 

Д) Н а д а д е су: прва награда 20.000.— динара; 
дру*а изгред« 15.000.— динара и грећа н е р а д а 
10.000.- динара. 

Е) Поближи подаци, програм и си1уација имају 
се тражити од Изврши >г одбора Град, Н. О. у Су* 
ботици, Отсека за комунално газдинство (Градска 
кућа II спрат соба бр, 9о). 

Број 44341/46. — Из Извршног одбора Градског 
народног одбору у Суботици, 15 новембра .1^46 гр*, 
дине. 3-3 

ДРУЖДСТВ* И ЗБОРОВИ 
НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 

Народна баич«* Ф е д е р а л н е Народне Републике 
ЈугославиЈе, на основу чла«*а 2 својих статута и чл. 
46 Закона о Н а р о д н у банци ФНРЈ, — објављује: 

Да је Извршни комитет Народне банке ФНРЈ на : 
својо ј 54 седници, одржаној 22 новембра 1946 године, 
»поставио за в. д. начелника П е р с о н а л н а одељења 
Народне банке ФНРЈ — Анђелку Радуновић-Ребрача, 
досадашњег шефа отсега за кадрове Министарства 
финансија ФНРЈ. 

Анђелка Радуновић-Ребрача има право колектив-
ног потписивања фирме [давне централе банчине, по 
посло-зима П е р с о н а л о т одељења. 

Излаже се потпис Радуиовић-Ребраче, 
Потпис именоване изложен је у просторијама 

Народне банке ФНРЈ у Београду, приступним пу-
блици. 

Бр. 104880. — Из Народне банке ФНРЈ у Београ-
ду, 9 децембра 1946 године. 

Анђ. Радуновић, е, р. 
Народна банка 

Федеративне Наредне Републике Југославија 
Стефановић, е. р. Долпншек, с. р.. 

и з 
Окружни суд за град Београд,, -по наплати таксе 

. . . Тбр. 37 Загина 6 судским таксама, ' и о ^ в & Ј и о " ^ 
оглас3 Народна банке ФНРЈ под бр. Ф а № 
деце\Мра1 \ Ш ' ' 4 Ј 1 •' ! ~ 

Р.-Ш Ш ОтфШЂ . Ш У М 
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Бсигуруењето после 6 април 1941 година па до заме-
ната ка окупацисхкте новчаници во динари ДФЈ нај-
голема осигурена заработуачка во општото соцкално 
осигурував на ден 1 септември 1937 година, односно 
последната заработуачка на осигуреникот во пери-
одот од 1 ноември 1910 година до 6 април 1941 го-
дина, ако е оваа поголема. 

Член 83 
Министерот на трудот ФНРЈ пропишуе во со-

гласност со Министерот на финансиите <РН?Ј мини-
мална износи кол што игла да се наплатуат на име 
'рента или пензија на лицата, кај кои е во основ за 
одмерував рента!а односно пензијата земена и . за-
работуачката од времето на ссигуруењето пред 1 
јули 1945 година. 

Минимална пензија -не ке им се признае на оси-
гурениците чк-ето вкупно време на осигуруењето не 
изнесуе ни половина на временскиот период, кој 
што прочекнал од денот на нивното стапуење во 
осигуруењето па до денот на престанокот на осигу-
р е н о т о . 

Член 84 
Вдовиците, кои што но пораните прописи за во-

калното осигурува^ стенкале право на трогодишња 
Удовичка поткрепа, имаат од 1 јануари Ш 7 година 
1храв>о на вдозичка пензија по прописите на Законот 
за социалното осигурува-;; а»:;о на дел 1 јануари 1947 
бодина ги исполнуат условите од членот 33 ставот 1 
ћа споменатиот закон. Во случај да тахзл лица на ден 
1 јануари 1Ѕ47 година уште уживаат вдовпчка пот-
1срепа, ке им се исплатуе на место вдовичла1а пот-
крепа вдовичка пензија. 

Член4 85 
На лица кои што заради одлагање спроведу-

вавте на пензионо јо осигуруење не можеле да 
бидат обвезао пензионо осигурени- п^ед 1 слиеме и 
1.1937 година, ке се земат ео оглед заради позголе-
муењето правата од пензионог осигуруење и вре-
мето на стварното запослуење во .периодот од 1 
јули 1925 година до 1 септември 1937 година, кога 
После 1 јануари 19*7 година навршат 5 години на 
вензионото осигурував. Тоа време ке сг засмета 
така, што после истекот ка петгодишниот еро« со 
секоја година на натамошно осигуруење се засме-
туе уште една година на стварното запослуеае пред 
Ш септември 1937 година како и половина година на 
вензионото осигуруење. 

Член 86 
Лицата кои што заради одлагање спроведу-

елето на пензионото осигуруење не можеле да би-
)*ат обвезао пензионо осигурени пред 1 с_П1в:лврл 
1937 година, како и с-ние работници на државните 
сообраќајни установи кои што по прописите на 
Правилникот за работниците на државните сооора.;-
|ајни установи од 24 јуни 1939 година не можеле да 
ѓо докупат времето на пораното стварно запослуеае, 
Можат заради позголемуеаето правата од пензиопо-
Жо осигуруење да го докупат времето на пораното 
стварно запо-слуење после 1 јули 1925 година. Допри-
лосот за докуперото време се плакја спрема најголе-
мата осигурена заработуачка во општото работничко 
^осигурував иа ден 1 септември 1937 година. Може да 
се докупи вкупно најповеќе 10 години на запа-
сдуењето. 
. , Осигуреници кои што заради незапосленоста во 
ц^еме од, 1 април 1941 година до 9 мај 1945 година 
• р а ђ а л е ^ракјање џа премиите упатени за ' пеи-; 
Виното осигуруваа на службениве , , дедо е,. • др)}\ 
обноват ^ св о д р п е р и г о , црцгуруе^е^^ уплату иа 

и Ш с р т к о ј ш т о 
На б и № з т а ^ у г о о а в ^ а на име, вракјгањето на пре-
фтт* Ш ши ПРИДАВАЛ; ЈВО време на АРЧЈСТАНО*ОТ на 

осигуреното: Премиите уплатени За тоа време се 
сметаат со износот од 'Последната премија пред 
1 април 1941 година. Обновата на пензионог оси-
гуруење ке им се дозволи на лицата кои што во 
време на поднесеното барање за обновуење на пен-
зиското осигурање ке бидат сбзезко пензионо 
осигурен«, ако поднесат потврда на надлежниот на-
роден одбор оти нивната неупослени г била како 
последица на приликите предизвикани со војните 
собитија. 

Осигуреници, на кои што заради промената на 
службата им престанала обзезата на пензионог 
осигурував, па заради тоа им се вратени премиите 
уплатени за пензжжото осигурував, можат да го 
обноват своето пензионо осигуруење сз уплатата 
износите ка премиите кои што им се вратени. Упла-
тата се врши за премиите од времето пред 1 април 
1941 година во вредност еден динар за еден дк^а?« 
ДФЈ, а за време од 1 април 1941 година па до заме-
ната на окупациските новчаници спрема износот кој 
што би го примил осигуреникот врз основа на него-
вото осигуруење на ден 1 април 1941 година. Ако на. 
тој ден не бил осигурен се зема како основ износот; 
од динари 2.030.—. 

Правата наведени во ставот 1, 2 и 3 ке се при« 
знаат ако е барањето поднесено на Државниот завод; 
за социално осигуруење до 31 декември 1947 година« 

Доприпосот за докупеното време на упослуење* 
то, како и уплатите за обновував пензионо™ оси-
гурував, можат да се уплатат одленаш или во обро* 
ци, но најдалеку во срок од 5 години, сметајќи од 
денот на поднесеното барање. Ако уплатите во овој 
срок не бидат ви целост извршени, се засметуе за 
пензионото осигурување само она време кое што* 
одговара на извршената уплата. 

Член 87 
На иселениците-припадници на народите на Фе -

дератизна Народна Република Југославија, кои што 
како способни за работа се враќаат на постојано 
живеење во татковината ке им се признае за пен-
зионо осигурував и времето на стварното упослуеае 
во инострснстЕо после 1 јули 1925 година, прове-
дено во својство на наемен работник, кс-га по врахја-
њето во татковината навршат 5 години на о5зезното 
пензионо осигурање. Времето на запослусаето во 
пространство ке се признае најпозекје до 10 години, 
и на тој начин, за секоја навршена година на об-
везното пензионо осигурував да се заеметуе уште 
по една година на запослуењето во пространство. 

На иселениците-припадници на народите на Феде-
ративна Народна Република Југославија кол што 
се вратат на постојано >::изееае во татковината како 
неспособни' за работа, а стекнале право на рента или 
пензија од социјалното осигурував во пространство, 
ке им се признае право на минимална рента или 
пензија по прописите за социјалното осигурував, ако 
од ^пространство не добиваат рента или пензија. Ако 
од иностранству добизат рента или пензија која што 
изнесу« помалку од минималната рента односно 
пензија, ке им се признае право на разлика до ви-
сочина на минималната рента односно пензија. 

Член 88 
Ако едно лине било истовремено осигурено за. 

случај на изнемоштеност, старост и смрт кај повекје 
носители на пензионото осигурува кои што пре* 
минале во состав да Средишпиот завод з а социално-
то-осигурував* ( или ке преминат во состаз на Др* 
жа^едшт^завод за социално, осигурував, се смета 
кај бдмеруењето на пензијата времето на вишеструк 
ксг/ т т т џ о ^ипуру^ње' самЗ едно стрико, додека 
кад на пензискиот основ сите осигурени , 
заработуачка се собираат. 
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Член 89 
На осигуреннците-државјани на Федеративна 

Народна Република Ј>гиславија кои што зз време 
па окупацијата биле упослени на подрачјето на Фе-
деративна Народна Република Југославија и об-
везно осигурени кај носителите на социалното оси-
гуруеше чието седиште се навогЈало или се навогјд 
вон од подрачјето на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија, како и на осигурениците кои 
Што биле за време на окупацијата упослени на жие 
делови на подрачјето на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија на кон што за тоа време не е 
спроведено обвезао социдлно осигуруваа, ке се 
аасмета и времето на упослуење како време на 
пензионог осигуруење кај Државниот завод за со-
циално осигуруење под услов да не се огрешиле 
код придобивките на Народно-ослободителниот по-
крет. 

Барањето за засметуење времето по претход-
ниот став може да му се поднесе на Државниот за-
вод За социално осигуруење најдалеку до 31 де-
кември 1947 година. Осигуреникот е должен да ги 
поднесе потребните докази за односното осигурувале 
или упослуење. 

Член 90 
На лицата кои што на ден 1 јануари 1947 го-

дина уживаат пензија или стекнале право на пензија 
од фондовите кои што по пораните прописи за 
социално осигуруење имале СВОЈСТВО на самостојни 
носители на пензионото осигурање, ке им се исплз-
туат од 1 јануари 1947 година нивните пензии на 
терет на имотче на односните фондови односно на 
^ерет на одделна сметка на обвезите на др»жазата 
доколку таков имот недостануе. 

На лицата кои што после 1 јануари 1947 година 
стекнат право на пензија од осигуруењето предви-
дено кај фондовите наведени во ставот 1 и од оси-
гуруењето кај Државниот завод за социално осигу-
р е ш е , ке им признае право на пензија Државниот за« 
вод за соаиално осигуруење по прописите на Зако-
нот за социалното осигурував. 

Член 91 
Ако едно лице прима повекје пензии од повекје 

порани носители на пензионо осигуруваа, од 1 ја-
нуари 1947 година сите пензии има да се засметаѕт 
во една пензија на тој начин, што се секоја поедина 
пензија повишуе на оној нанос, кој што осигурени-
кот би го примал, да бил осигурен за сето време кај 
дотичниот носител, потоа така добиѕените износи 
се смалуат во сразмера на времето проведено ка ј 
поедин носител на осигуруењето спрема вкупнотр 
време на осигуруењето кај сите носители на осигу-
рувањето. Собирот на така засметзни поедини износи 
претставуе вкупен износ на пензијата која што од 
1 јануари 1947 година има да се исплатуе на овласте-
ното лице. 

Ако лице кое што прима пензија од државата има 
право и на пензија од носителот на социалното оси-
гурување, височината на пензијата од социаллото 
осигурував се засметуе на тој начин, што му се па 
времето проведено кај носителот нз социалиото оси-
гуруење долават годините на државната служба а 
од вака утврдената пензија одбие износот на држав-
ната пензија. 

Член 92 
За државните службеници кои што се члгнсви 

на Болесничкиот фонд на државниот сообраќаен 
персонал, 0 1 I јан , ари 1У47 година ке се спроведуе 
и осигуруењето зз случај на несрекја во р а б о т а 
по прописите за социал ноти осигурував. 

Член 93 
Ликвидацијата на пензионите фондови кои'|ћто по 

пор2ш;те прописи за социално осигуруење имале!1 

својство на САИО СТОЈАН т е ш е л а мв деЈ^оно; 

гуруеше на работници и налвештеници, ке го иззрнш 
Државниот завот за социално осигурував. 

Поблиски одредби за начинот на ликвидацијата 
На пензиските фондови споменати во претходниот, 
став, за регулирање обвезите на тие фондови спрема 
нивните членови и за ревизијата пелзиите, кг про-
пише Министерот на трудот ФНАЈ во согласност'соЈ 

Министерот на финансиите ФНРЈ. 
Сите поднесци, решења и документи, како и сите 

плакјања и имотните преноси во врска со ликви-
дацијата на пензионите фондови споменати со ста-
вот 1, ослободени со од сите такси и даноци. 

Член 94 
Државниот завод за социално осигуруење ке ги 

в,р.ши на терет на општите државни приходи преку 
одделна сметка на обвезм на државата сите испла-
ти по вонредните обзези кои што произлезат: 

1) од засметуењето во пензионо™ осигурувале 
времето За к^е што осигуреници како борци и жср-
тви на фашискиот терор не биле пензионо осигурени; 

2) од засметувањето во пензионото осигурував 
времето на стварното запослуење пред 1 септември 
1937 година; 

3) од засмегуењето во пензионо™ осигурување 
времето на стварното упослуење во иноетранство на 
иселениците кои што ке се вратат во татковината; 

4) од валсризацијата рентата и пензијата и приз-
навањето минималните ренти и пензии; 

Б) од превземањето на недвижните обзези на 
бившите пензиони фондови; и 

6) од областа на недвижните обвези превземени 
врз основа на законски прописи и прописи на уредби 
на Владата ФНРЈ. 

Член 95 
Министерот на трудот ФНРЈ ке го уреди со 

одделни прописи начинот на спроведуењето сбзезно-
то социално осигуруење на лицата упослени кај 
поледелски строеви, кај браните и утоварот на овз-
штијата и други плодови, како и почетокот и начи-
нот на спроведуењето на обвезното социалио оси-
гуруење на другите лица упослени на поледелската 
работа, лица упослени во поморски риболов, носачи 
на багаж на железничките станици, во лут и при* 
станишта, и весникарски колпортере 

Член 96 
Додека со одделни прописи не се уреди почето-

кот и начинот на спроведуењето на обзезното соди-
ално осигуруење лицата, наведени во претходниот 
член, можат овие лица доброволно да се осигурсат 
кај Државниот завод за социално осигурувале код 
услов, да не се постари од 40 години и да се при-
јават во доброволно осигурував за сите гранки на 
осигуруењето. 

Доброволно осигурено лице има еднакви права 
од соцкалното осигуруење како и обвезно осигуреа 
ното лице. Доприносите и правата на доброволно 
осигурените лица се одмеруат спрема нормираната 
средна заработуачка на нскаалификуен одраснат ра« 
ботник. 

Доброволно осигурено лице стечуе право од оси« 
гуруењето: во случај на болест 15 дена од уплату: 
ењето на првиот допринос; во случај на порогјај 10 
месеци после првата уплата, а во случаЈ на несрекја 
со денот на првата уплата на доприносом 

Лицата кои што од 1 јануари 1947. година биле 
доброволно осигурени во пензионог осигурувале ка 
службениците како и осигуреници кои тито до тој ден' 
имале право на доброволно продолжуење на нензи* 
©•ното осигуруење, можат доброволно да го продол^ 
жат своето пензионо ооигуруење, ако најдалеку до 30 
јуни 1947 година 'поднесат пријава за доброволна про-,, 
д5лжуење осигурувањето на Државниот завод ѕа соши 

осигуреле се врши ао оса** 
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кот кој што одговара иа нивната осигурена зарабо-
туачка од месец април 1941 година, односно по осно-
вот на износ од динари 2.000 ако во месец април 
1941 година не биле пензионо осигурени. 

Лица кои што на ден 31 декември 1946 година 
се доброволно осигурени само за случај на болест, 
труднокја и порогјај по пораните прописи За соци-
влното осигуруеље, можат со уплата на доприносот 
по ставот 2 своето доброволно осигуруење во таа 
гранка на осигуруењето да го продолжат. 

За уплатата доприносим за доброволното осигу-
руење како и за престанокот на тоа осигуруење 
'важат аналогно прописите за доброволното продол-
жуење на обвезното осигуруење. 

Член 97 
Времето на запослуњето во категориите на тешки 

И најтешки работи проведено пред х Јануара к^-Ј, 
година, ке се земе одделно во оглед само за пензи-
оното осигуруење и тоа под услов, да о с и г у р е н и о т 
најдалеку до 31 декември 1943 година поднесе докази 
За таква врста на запослуење. 

Ј Член 98 
Прописите на оваа уредба за правата на осигу-

рениците од социалного оскгуруење ке се лрименуат 
само на осигурениве случаи кои ШАО ке 
после 31 декември 1У46 година. 

Доколку каЈ засметуењето на основот за парич-
ните давања иде во оглед и времето на ослгуруељето 
пред 1 јануари 1947 година се зема за тоа време 
осигурената заработуачка на осигуреникот како не« 
това стварна зараоотуачка. 

Член 99 
ч' Доприносот за здравствената помошт на ужива-

телите ка рентите и пензиите не ке се одбива од 
оние ренти и пензии, кои што по сао^ОК^т на СВ\>Ј 
допринос би износиле помалку од минималната рента 
односно пензија. 

Член 103 
На Државниот завод за социалното осигуруење 

ну се поверуе покраЈ спроведуењето на државното 
социално осигуруење да ги врши и следните работи: 

1) ракуење со слу;*;Ја*а иа одредуен>его и испла-
тувањето додаците за деца на работниците и наме-
имениците како и собирањето доприносите за тие 
додаци; 

2) собирање доприноси за посредуење на рабо-
тата и за работничките одморалишта, за сметка на 
Единствените синдикати на работниците, и намештен 
виците на Југославија. 

На Државниот завод за социалнЈ осигуруење му 
Орипагја за вршењето на разотиде од претходниот 
став паушална накнада во височина која ипо ја од-
реду е Министерот на трудот ФНРЈ. 

Член 101 
Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да до« 

Несе поблиски одредби за постапката за ос хвару-
ењето правата по прописите за социалното осигу-

р е ш е како и да издава напатствија за извршуење 
»одредбите на оваа уредба. 

Член 102 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

Ѕњето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија44, 

ПО. бр. 1214 
4 декември 1У45 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 

Јосип Броз-Тито, е. Р. 
Министер на трудот, 

Вицко Крстулович, е. р. 

707. 
На основа членот 80 Уставот ФНРЈ и членот I 

Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесував 
уредби по прашањата од народното стопанство од 
4 февруари 1946 година, по предлог од Министерот 
на народната одбрана и Министерот на внатрешните 
работи ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОМЕТ СО ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ, МУНИЦИЈА: 

И ЕКСПЛОЗИВНИ СРЕДСТВА 

Трговија со ватрено оружје в со другиот материи* 

Член 1 
Ватрено оружје, муниција, барут, експлозиви од 

сите сорти, сите сорти упаљачи за експлозив, како и 
други експлозивни средства можат да продаваат само 
државните трговски претпријатија, кои л г о при осно-
вуењето и регистрирањето добиле дозвола од мини-
стерот на внатрешните работи на народна република 
за промет со таква стока. Оваа дозвола може да се 
издаде и на постоечките државни трговски прет-
пријатија. 

Експлозиви од сите сорти, барут за рушење, сите 
сорти упаљачи за експлозив, како и други експло< 
зивни средства можат да продаваат и набавно-прода-
вачките заводи, претпријатија односно одделена, кои 
ке бидат формирани за исклучиво снабдуење државу 
ните стопански ар ет пр иј атија на кои што експлозив« 
ните средства им се потребни заради извршуење пг*о« 
дукциони задачи (рударски, градежни и други пре*« 
пријатна) и кои што ке добијат дозвола од мини« 
етерот на внатрешните работи на народна република 
за промет со таква стока. 

Член 2 
Набавката на оваа стока во цел на продавачка 

се врши врз основа на дозвола која што ја издава 
министерството на внатрешните работи на народна 
република. Во дозволата ке се наведе сортата и ко-
личината на стоката која што може да се купи, дека 
и како таа ке се чува. 

Набавката на оваа стока набавно-продавачките 
заводи, претпријатијата од чл. 1 ст. 2 односно одде-
лената ја вршат без дозвола, ама се должни за на-
бавената количина и сорта на стоката да го известат 
отсекот на внатрешните работи при околиски от 
(градскиот, реонскиот) извршни одбор на чие под-
рачје се навогјат. 

Член 3 
Кои сорти на ватрено оружје, муниција, барут, 

Експлозив, упаљачи и други експлозивни средства ке 
можат да се нзбавуат и ставаат во промет, како и 
дека тие ке се набавуат, одредуе Министерството на 
народната одбрана. 

Набавка на ватре*!© оружје и другиот материал БО 
цел на употреба 

Член 4 
Претпријатијата од членот 1 ст. 1 ватрено оружје 

смеат да го продаваат само на лице кое што* добило 
'дозвола за набавка по прописите за држење и но-
сење ватрено оружје. 

Продавачка на муниција и барут за ловџиска 
И друго ватрено оружје мо>«^ ал с^ врши само и:* 
лица кои ШТА имаат дозвола за набавка. Озаа ди- - ' 
аол а ја издава отсекот на внатрешните ргботи пр*. 
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, околискиот (градскиот, реонскиот) извршни одбор. 
Во дозволата мора да се назначи сортата и количи-

ната на муницијата односно количината на барутот. 

Член 5 

Претпријатијата од членот 1 став 1 експлозиви, 
барут за рушење, упаљачи од сите сорти и други 
експлозивни средства можат да продаваат само на 
лица, >станови и претпријатија кои што добиле одо-
брење за набавка пд министерството на внатрешните 
работи на народна република. 

Лице, установа или претпријатие кое бера дозвола 
За набавка е должно да поднесе доказ заради што 

1 врши куиуачка, како и колкава количина му е по-
требна за извршуење на одредената раоо*а. Потврда 
з а тоа издава окружниот извршни одбор, а дека нема 
окружни народни одбори околискиот извршни одбор. 

Член 6 

Државните стопански претпријатија на кои што 
експлозивни средства им се потребни заради иавр-
шуење пр оду кц ио ни задачи (р>дарски, градежна и 
др. претпријатија) можа! да ги набавуаг бгз доз-
вола. по писмено образложено барање од директо-

рите на претпријатијата, ама за секоја така наоавена 
.количина претприја1ието е должно д а го извести 
отсекот за внатрешните работи при околискиот 
(градскиот, реонскиот) извршни одбор на ЧИЈ под-

р а ч ј е експлозивниот материал ке биде сместен. 
Набавката Ја вршат или непосредно од мроизоо-

1 дуачот или преку претпријатијата, набавно-прода-
вачките заводи односно од делењата од чл. 1. 

Ускладиштуење на матери^лот 

Член 7 
Експлозив, барут за рушење, каписли, упаљачи 

и други експлозивни средства, како и М^НИДИЈЈ И 
барут за ватрено оружје во количина поголема од 
10 кг мораат да се ч>в-а1 во одделни магацини кои 
што во таа цел се изградени. 

Ватрено оружје, како и муниција и б;рут зз ва-
трено ору леје до 10 кг можат да се ;\р.жат и во 
продавачници ни државнЈ трговско претпријатие. 
Одобрење за т ^ »во држење издава одделе етЈ на 
внатрешните радили при окружнил иззршли одо р, 
а дека н^ма окружни народни одбори отсекот на 
Внатрешни! е рсОО!И при околискиот извршни од-
бор. Ова одобрење не може да се издаде ако про^а-
бачвдгцата се навогја во кукја за живеење и ако не 
е обезбедена од пропадни к ^ ж б и и пожари.г 

Член 8 
Магацините за држење експлозив, барут, муниција, 

каписли, упаљачи за експлозив и други екс лоз-из^и 
средства мораат да бидат оддалечени од населбите, 
железничките пруги, телеграфските и телефонските 
линии, градилиштата, постројките и другите објекти 
и да бидат изградени така да се отстранл секоја 
опасност за околината во случај на експлозија. 

Местото дека ке се подигаат овие магацини, 
како и планот за нивното подигање, го одобруе ко-
мисија во која што влегуе еден претставни е од 
министерството на внатрешните работи на народна 
република и по еден технички стручњак од М н е -
верството на народната одбрана, министерството па 
рударството на народна република и министерското 
на грабежите на народна република. 

Комисијата се образуе со решење од министер-
ството на внатрешните работи на народна република. 

Член 9 
Магацините во кои што се сместени експлозив, 

,барут упаљачи, муниција и други експлозивни сред-
ства мораат да бидат изградени така да се исклучат 

провални кражби и подметнуења на пожари., Нив 
мора непрекидно, дење и нокје, да гл чува наору-
жана стража. 

Член 10 
Сместуење на експлозив, барут, муниција, упа-

љачи и дуги експлозивни средства во магацини се 
врши под раководство на стручно лице. Експлозивен 
материал се чува во оригинални пакуења на начин; 
одредел со капатствијата од производната фабрика 
за нивното држење. 

Експлозив и оарут мораат да се чуваат одвоено 
од каписли и упаљачи. 

Ракусње и надзор над ргкуељсто со материилот 
Член И 

За ракуење со магацин мора да постои одгово-
рен магационер. 

Влегуење во магацинот покрај магационерот е 
допуштено само на лида кои што се постојано упо-
слени во магацинот и тоа под надзор на магацио« 
нерот, како и н а овластени контролни органи. На 
л ^ а кои ито Ол магацинот превземаат експлозивни 
средства не може да им се допушти влегуење во 
просторијата КЗЈ што се тие сместени. Експлозивните 
средства ним ке им се предаваат Б-Ј одделна про-
сторија. 

Член 12 
Во магацините со експлозивен маториал е забра-

нето да се пуши, да се пали- ог јин во фурни, да се 
влсгуе со отворена СВС1ЛЈСТ и да се чини макар што, 
што би можело да предизвика палење на тој матери* 
ал. Магациснерот е должен да превзема и др.,ги м-Р-
ки со цел да се спречи појавуење на пожар, како и да 
се оневозможи неправилност при приемот и др е да-
вачката на експлозивниот материал (издавање пого-
леми количини но што е одобрено, кражба и друго). 

Член 13 
За набавка оружје, муниција, барут и експло-

зивен материал ка<о и за потрошење односно про-
давачка мора Да се води точна евиденција. ВЈ таа 
цел ке се води одделна кчига во која што на левата 
страна ке се ушипнуе денот на пристигнеше на сто-
ката, количина и сорта на стоката, дел и ознака на 
фактурата, ден и број на издаденото одобрење за 
набавка, а ка десната страна ден на издавањето 
на стоката, количани и сорти на стоката, лице к-^му 
стоката му е издадена (точна адреса), одобрење (на-
лог) врз основа на кое што стоката е издадела. Ако 
експлозивниот материал е вратен во магацин заради 
непотрошуење, тој се запишуе повторно во книгата 
на левата страна. 

Секој ден мора да се воши сумирање на приемот 
и на издаците и да се назначи салдо на стоката која 
што се навогја во магацинот, односно во продавачни-
иата. Магацконерот, односно раководачот на про-
давачницата, е должен да го израмни со состојбата 
во магацинот, односно продавачницата и одговорен е 
За правилноста на книжењето, како и за секоја не-
исправност која што не Ои одговарала на правата 
состојба на стварта. 

Директорот на претпријатието е должен непре-
кинато да води надзор над работата на магацин 
онерот и да се грижи за точно кслолнуење на пропи-
сот за ракуење и чување експлозивните средства. 

Книгата на набавка и потрошуење (продавачка) 
оружје, муниција и експлозизен материал мора да 
биде прошиена, пагинирана и потврдена од страна 
на одделението за внатрешните работи при окружниот 
извршни одбор, а каЈ што нема окружни народна 
одбори, од страна отсекот на внатрешните работи 
при околискиот (градскиот, реонскиот) извршни од-
бор, на чие подрачје се навогја магацинот, односно 
продавачницата. 
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Член 14 
Надзор над потрошуењето на купените количини 

експлозивен интервал вршат органите на внатрешни-
те работи. Доколку приватните лица набавениот ек-
сплозивен магернал не ке го потрошат за извршуење 
работата заради што го набавиле мораат преостана-
тата количина да ја вратат во магацин од кој што 
експлозивните средства ги купиле. Стопанските прет-
пријатија преостанатиот експлозивен материал мо-
жат да го задржат, доколку тој им е потребен за вр-
шење други работи, но мораат да го чуваат спрема 
ѕпрописите на оваа уредба. 

Набавениот експлозивен материал мора да се 
чува во се на начин кој што го одре оу е отсекот на 
внатрешните работи при околискиот (градскиот, реон-
скиот) извршни одбор. Ако набавената количина е 
поголема од 10 кг во одобрењето за купуачка ке се 
одреди начин за држење и чување. Претпријатијата 
установите и лицата кои што мораат за извршуење 
работа да купуат поголеми количини експлозивен 
материал и да го држат подолго време, се должни 

|'да ги чуваат во магацини во се по одредбите на оваа 
I уредба. 

Член 15 
Издавање на експлозивен материал за работа во 

рударски и други претпријатие може да се врши 
само по налог од управата на претпријатието на 
одредени стручни лица. За работа може да се издава 
само онаа количина на експлозивен матеркал која 
што средно дневно се троши. Ако на крајот на ра-
ботното време не се потрошуат сите количини од 
примениот експлозивен материал, преостатокот има 
да се врати во магацин и да се предаде на магаци-
онер от. 

За правилно доделуење експлозивниот материал 
ва работа во рударски и други претпријатија, како 
џ за повраќање на иеутрошениот материал е одго-
ворна управата на претпријатието, Таа може да од-
реди експлозивниот матеркал од магацинот да се из-
дава одеднаш најмногу до за три работни дена, но 
во тој случај земената количина мора да биде чу-
вана така да се избегне секоја опасност од експло-
зија в кражба. 

Член 16 
Органите на министерството на внатрешните ра-

боти се овластени во секое доба да ја прегледаат 
состојбата во магацинот, односно продавачницата и 
да ја израмнат со книгите. Отсекот на внатрешните 
работи при околискиот (градскиот, реонскиот) из-
| вршни одбор е должен најмалку секои три месеца да 
ја прегледа состојбата во магацинот, односно прода-
вачннцата и да ја израмни со книгите. 

Министерот на внатрешните работи на народна 
република кг Ја земе дозволата за промет со ватрено 
оружје, муниција, барут, експлозив од сите сорти, 
сите сорти на упаљачи за експлозив и други експло-
зивни средства на претпријатија кои што ке се огре-
шат за прописите на оваа уредба. 

Транспортуење на матеркадот 
Член 17 

За пренесуење експлозивен материал и барут со 
железница важат прописите на железничкиот со-
обракај . 

Пренесуење на експлозивен материал и барут, 
муниција и оружје од железничка станица до магацин, 
односно до продавачница може да се врши само 
со одделно оспгуруење. Исправата од железничката 
станица може да )а превземе само лице кс е што на 
тоа во дозволата за набавка е означена. Транспортот 
на експлозивен материал и барут мора да го контро-
лира уште и стручњак кого ке го одреди у б а в а т а на 
претпријатието. Утовар, пренос, истовар и сместував 
во магацин се ЕСЕН* ВО неговите нашиот ВИЈ а. 

Член 18 
За секоја пристигната испратка која треба да се 

транспортуе од железничка станица до магацин или 
продавачница претпријатието е должно да го извести 
териториално надлежниот отсек на внатрешните ра-
боти при околискиот (градскиот, реонскиот) «зв»ршни 
одбор, КОЈ што ке одреди начин за осигуруеше на 
транспортот. 

Член 19 
Експлозивен матери ал и барут не смее да се пре-

иесуе со транспортни средства со кои што се врше 
превоз на патници. 

Упаљачите мораат да се преведат одвоено од 
експлозивот. 

Член 28 
Транспортните средства со кои што се врши пре-

носот на експлозивен материал и барут мораат да 
бидат видно обележени СЈ црно знаме на кое што 
е напишано со бела боја буква „Б". 

Казнени одредби 
Член 21 

За прекршуење одредбите на оваа уредба, до-
колку работата не претставуе кривично дело, одго-
ворното лице ке се казни со лишуење од слобода или 
со присилна работа без лишуење од слобода до два 
месеца, или со парична казна до 3.110(1 динари. 

Како прекршуења се сметаат особено: 
1) непријавуење на набавени експлозивни сред-

ства од чл. 2 став 2 и чл. 6 ст. 1; 
2) држење и чување ватрено оружје, муниција, 

барут и експлозивни средства противно одредбите 
на оваа уредба; 

3) непрописно чување магацинот, во кој, што * 
сместен експлозивен материал, барут и муниција; 

4) пушење, палење огјнн и внесуење отворена 
светлост во магацинот; 

5) неуредно водење книги на оружје, муниција, 
барут и експлозивен материал од чл. 13; 

6) пренос на оружЈе, муниција, барут и експло-
зивен материал по сувоземен пат без осигуруење од 
чл. 17; 

7) пренос на експлозивен материал и барут во 
транспортни средства со кон шта се врши превоз на 
патници; 

8) и оставање ознака од чл. 20 на превозни сред-
ства со кон што се пренесуе експлозивен матери** м 
барут; 

9) секоја друга повреда на одредбите од оваа 
уредба која што не претставуе кривично дело. 

Член 22 
Казните за прекршуење по оваа уредба ги из-

р е ж е отсекот на внатрешните работи при околискиот 
(градскиот, реонскиот) извршни одбор. 

Против решението за казната има место жалба 
непосредно на повисокиот државен орган во срок од 
8 дена од соопштуењето па решењето за казната. 

Член 23 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја-

вуењето во „Службениот лист на Федеративна Нз< 
родна Република Југославија", 

4 декември 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Министер на внатрешните рабош, 
Александар Ранковиќ, е. р. 
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708. 
На основа членот 1 Законот за овластуење Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата оа 
народното стопанство Владата ФНРЈ на предлог од 
Министерот на трудот ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАБОТАТА И РАБОТНИТЕ УСЛОВИ НА ТРАН-
СПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО ПОМОРСКИТЕ 
ЛУКИ, РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИШТА, ЖЕЛЕЗНИЧ-
КИТЕ СТАНИЦИ, ЦАРИНСКИТЕ, ЈАВНИТЕ И ПРИ-

ВАТНИТЕ СКЛАДИШТА И СТОВАРИШТА 

ГЛАВА I 

Работа и работни услови 

Член 1 
Работата и работните услови на транспортните 

работници во поморските луки, речниве пристани-
шта, железничките станици, царинските, јавните и 
приватните складишта како и на другите објекти 
кои што постојано или повремено служат како сто-
варишта или складишта на стока се уреду ат по про-
писите на оваа уредба. 

Приложените тарифи и напатствија* за нивната 
примена се составен дел на Уредбата. 

Акордна работа 
Член 2 

Работата на утовар, истовар и претовар во по-
морските л>ки, р е ч и т е пристаништа, железничките 
станици, царинските, јавни и приватни сладишта и 
стоваришта се плаќаа редовно во акорд. 

Акордните сатови, предвидени со приложените 
тарифи, одредени спрема работното место, коли-
чината (тежината) и сортата на стоката и нејзиното 
пакуење. 

Работа на надници 
Член 3 

Ако акордната работа поради исклучителни при-
лики и тешкотии или технички причини не може да 
се примени, работат* од чл. 2 Уредбата се пл^кја но 
тауифната таблица за работа на надници. Невозмож-
носта на тр имен у ењето акордната работа ја у т в р д а т 
согласно странката и агенцијата за транспортна ра-
бота, 

Работно време и прекувремена работа 
Член 4 

Нормално работно време на транспортните ра-
ботници изнесуе 8 саати дневно. 

Секоја работа извршена преку нормалното ра-
ботно време, одредено во предниот став, се смета 
за прекувремена работа. За таа работа акордните 
ставови во тарифите односно одредените надници 
*е позголемуат за 50%. 

Работниците се должни за време нормалното ра-
ботно време да ја истоварат, утоварат или прето-
варат онаа количина на стока која што е одредена 
со нормата на работата. 

Прекувремената работа се врши на изричито ба-
рање од странка а по наредба од агенцијата за 
транспорта работа. Прекувремената работа може 
да трае најмногу 4 саата дневно. 

За работа во недела и признаените празници ке 
се позголемат акордните ставови односно надници 
за 50%. 

* Тарифите и напатствијата за нивната примена 
се објавени како додаток на овој број на „Слу-
жбениот лист ФНРЈ". 

На работниците кои ќе работат во самата не-
дела е должеа агенцијата за транспорта работа да 
им даде соодветен одмор во текот на неделата. 

Распоред на раСотното време 
Член 5 

Распоредот на нормалното осмочасовно работно 
време е следен: 

а) во време од 1 април до 30 септември од 7 до 
12 и од 15 до 18 саатот; 

б) од 1 октомври до 31 март од 8 до 12 и од 13 
до 17 саатот. 

Озој распоред на нормалното осмочасовно ра-
ботно време може со оглед на месните прилики 
да се измени ако за тоа поетовг важни разлози. За 
измена на распоредот на оза нормално работно време 
е надлежен месниот (градскиот) извршни одбор. 

Работа во -мени 
Член 6 

Во случај на потреба г к о т а т а може да се ИЗ' 
врши во смени. 

Работното на смени "е вака; 
а) првата смена од 6 до 14 саатот; 
С) втората смена од 14 до 22 саатот; и 
Е) третата смена од 22 до 6 саатот. 
За работа во втората смена, која што се вран* 

во време од 1 април до СО септември, од 20 до 22 
саатот ке СГ позголемат тарифните С Т З Е О З И односно 
надниците за 15%, а за работа во третата см:ена од 
22 до 6 саатот за 25%. . | 

с̂ а работа во втората смена, која што се врши 
во време од 1 октомври до 31 март, од 17 до 22 
саатот ке се позголемат тарифните ставози односно 
надниците за 15%, а за работа во третата смена од ! 

22 до 6 саатот за 25%. 
На работниците што работат во смени, од по 8 

саати, им припаѓаа после истекот на прзите четири 
саата четврт саат одмор, кој што се засметуе во нор-
мално раОотно време. а ^ 

Прекинуење работа заради временски непогоди 
Член 7 

Ако работата биде прекината поради временски 
непогоди (мекјаза, дожд, ветар и на т. ел.), а тоа 
пр екипу ење настане во првиот работен час на сабај-
ле или по пладне, странката го плакја само тој час. 

Во случај на вакво прекинуење на работата ра- * 
ботпициге се должни по барање на странката, а по 
•наредба на агенцијата за трзнспортна работа, да се 
задржат во просторната заклонета од дожд и невре-
ме и да почекаат возможност за наставуење рабо- . 
тата; во тој случај странката е должна да ги плати 
сите работници по саатиата надница одредена со та- » 
рифната таблица за работа на надница. 

Чекање на почеток и настанок на работата 
Член 8 

Странката е должна, пред позивот на работни* , 
ците на работа преку агенцијата за транспорта ра-1 
бота, да ги изврши сите потребни подготвуења за \ 
Да би можеле работниците ;та отпочнат со работа 1 

одма. За секое чекање на почеток на работата за-
ради неизвршените иодготвуења работниците имаат, 
право на отштета за секоја започната половина саат> 
чекање во височина одредена со тарифната таблица! 
за работа на надници. Оваа отштета гарипагја на1 

работниците само во случаЈ кога на изричит позив од 
агенцијата за транспорта работа дошле во одредено 
време и на одредено работно место, а со работата ' 
не можеле одма да отпочнат од разлог што странка-
та не ги извршила сите потребни подготвуења за по- ' 
четок на работата. 

Заради смекји кои што после започнатата работа 
ке настанат со вина на странката им прмпагја на 
работниците за така изгубено време отштета во висо-
чина одредена со. тарифиата таблица за работа иа 
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надница, така да секој започнат четврт саат чекаше 
се смета како четврт саат. 

На работниците не им припзгја никаква отштета 
ако пре.кинуењето на работата настанало со нивна 
вина, временски непогоди или со некоја друга виша 
сила. 

За виша сила не се смета прекинував или по-
мањкање на електрична струја, расипував на брод-
ските или брежните дизалицу немање вагони, за-
1Доцнуење или онеспособуење камиони, или коли, 
тегленица (мауна), нагиб на брод, грешки во слага-
н>ето товарот со Бина на заповедникот на бродот 
или на други раководачи одговорни за распоред на 
товарот. 

Без оглед на причината за задоцнуење или пре-
кинувале на работата работниците се должни да оста-
ват близу работното место се додека раковолачот 
на а г е н ц и ј а за транспонира работа не поими на-
лог од странката да работниците векје не чекаат на 

-•»•очеток или на настанок на работата. 
Пренос стока па далечина, неудобност кај врше-

њето на работата и вагање стоката 
Член 9 

Тарифните ставови го содржат трошокот за пре-
) " дапечина која што како мак-

симална е предвидена во таписките. Преносот на 
стоката преку предвидената тлаксимална далечина 
се плакја по тарифната таблица за работа на да-
лечина. . 

Ако работата се врши под некои неудобност 
предвидени со тарифите, се плаќаа по тарифната 
таблица за кеудобноста кај работата. 

Работата на вагање (м°рење) се плакја на ра-
ботниците по тарифната таблица за вагање 

Норми па работа! 
Член 10 

Нормите на работгта што се одредени со та^ифтт-
те, важат под услов да во редовно вршење на уто-
вар, истовар или пренос не постозт смлкји ч тешко-
тии кои што не се предизвикани од работниците. До-
колку ке се појават такви смекји и тешкотии, орга-
ните на државната управа за поморски, речни и же-
лезнички соопштенија односно управите на склади-
штата ити стозапиштата ке утврдат, во согласност 
ЈСО заинтересираните странки од случај ло случај, ми-
нимална количина на стока која што има да се уто-
вари, истовари, претовари или пренесе. 

Г Л А В А II 

Организација иа тракепортната работа 
Агенции за транспорта работа и нивните 

должности 
Член 11 

На транспортните работи (чл. 2 Уредбата) мо-
жат но правило да се запослат само работници кои 
што кај органите на државната упрара се регистри-
рани како гедошги транспортни работници Реги-

страцијата на транспортните работници, се вотшг во 
согласност со синдикалната организација, а нивниот 
број се одредуе спрема средниот промет на лука, 
речно пристаниште, железничка станица, складиште 
односно стовариште, со тоа да поедини работници 
Мож?т да бидат регистрирани само на едно место. 

Едино во случај на појакчаг промет или на мо-
ментално поголема потреба, покрај регистрираните 
транспортни работници можат во согласност со син-
дикалната организации да се запослат и нерегистри-
рани транспортни работници. 

Член 12 
Работната сила зз вршење транспортни работи од 

чл. 2 може да се ^ара само преку агенцијата за тран-
с п о р т а работа. Во местата во кои што запали мал 

промет не би имало потреба за оснивање агенција 
за транспортна работа може да се постави пдвере-
ништво за транспортна работа, на кое што аналогно 
ке се применуат прописите кои што важат за аген« 
ција. 

Агенциите за транспортна работа односно пове-
реииштвата доделуат потребна работна сила на 
странките и вршат рационална, правилна и рампом 
мерна расподелба на работата на транспортните ра-
ботници во дотичното место. Тие се должни да сб 
грижат за правилна примена на пропишаните тарифи 
за работа на транспотните работници. 

Член 13 
Во поглед на работните односи, хигиенската к 

техничката заштита на работата, социалното осигу-ј 
руење и исплатата на јавните давачки, агенцијата, 
за транспортната работа ги има сите должности и 
права на работодавач. ј 

Агенцијата за транспорта работа е одговори!' 
спрема странките за правилно, стручно и благовре-
мено извршуење на утозарот, истоварот, претовар 
рот и преносот на стока во границите на одреде-
ните норми. 

Агенцијата за транспортна работа е должна да 
се погрижи за а!ат (прибор) кој што и е потребен 
за извршуење на доверената работа, освен алатот 
(понборот) кој што е должна да го стави на распола-
гање странката односно бродот (чл. 21 Уредбата). 

Член 14 
Транспортните установи и претпријатија како и 

другите стопански претпријатија кои што имаат свои 
транспортни одделела можат да имаат и свои по-
стојани транспортни работници Овие работници ги 
доделуе агенцијата за транспорта работа од редо-
вите на регистрираните транспортни работници и за 
нив РОДИ одделна евиденција. 

Работата околу утоварот, истоварот и претовар 
рот на стока во железничките станици, поморските 
луки и речните пристаништа може да се врши само 
преку агенцијата за транспорта работа односно по-
вереништвото. 

Ако природата на работата допушта транспорт-
ните установи и претпријатија кои што имаат свои 
транспортни одделења ке плакјаат за работа на 
своите постојани транспортни работници по одно-
сните тарифни ставови снизени за 20% а доколку 
природата на работата не допушта акоодна ра-
бота, постојаните транспортни работници ке се, 
плакја?т со саа;на надница одредена во тарифната 
таблица за работа со надница 

Постојаните транспортни габотн-ши, кои што 
агенцијата во транспорта работа ги доделуе на 
установите и претпријатијата по нивното барање 
(став 1). ке ги пријаву ат на осигурував односните 
претпријатија, кои ке бидат должни од заозботуач-
ките односно платите на постојаните транспортни 
работници одбиениот данок на приходите од одно-
сот на службата и другите давачки, како и поино-
сите за социалното осигуруење, да ги дозначуат на 
надлежните социални и државни установи. 

Член 15 
Агенциите за транспорта работа или поверени-

штвата се организираат односно поставуат спрема 
потпеба исклучиво во состав на градските народни 
одбори, а кај што тоа не е возможно, ВЈ состав било 
на установите од државните железници, било на 
државната речна пловидба, било на царинските како 
и на други јавни складишта, спрема тешењето од 
министерот на трудот на народната република. 

Народните одбори, државните железници, др-
жавната речна пловидба, царинските како и другите 
јавни складишта одговараат за работата на аген-
циите за транспорта работа и за повеоеништвага 
како и аа саботата на своите други органи. 
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Член 16 
Поблиски прописи за организама на агенциите 

аа транспортна работа, за нивните должности како 
и за должностите на повереништвата, за регистра-
ција на транспортните работници и нивниот број, 
ва условите кои што мораат да ги исполнуат редов-
ните транспортни работници, за нивната дисциплин-

5 ска одговорност и евиденција, ке издаваат мини-
стрите на трудот на народните републики. 

Член 17 
Работната сила може по правило да се бгра за 

време на работното време, а во оправдани хитни 
случаи и вон од тоа време. Барањето на работна 
сила може да се врши усмено, писмено или теле-
фонски. Писмено мора да се бара работна сила се-
којпат кога е одреден срок БО кој што извесла ра-
бота мора да се извиши. 

Барањето на работна сила мора да содржи: 
а) подаци за работата која што има да се 

изврши; 
б) количина и врста на стоката; 
в) врста на објектот; 

. г) дневна квота на утоварот, исговарот и прето-
вар©^ која што мора да биде во склад со месниот 

. обичај; 
д) број на гротлата (отворите) на бродот на 

кои што ке се работи; 
гј) дата и саат кога има. да започне со рабо-

тата; и 
е) евентуално предвидена прекувремена или 

хокјна работа. 

Должности на работниците 
Член 18 

Работниците се должни да ја извршат работата 
на време, стручно и точно и во тој поглед да ги 
нзвпшуат наредбите на агенцијата за транспортна 
работа. 

Работниците се материално одговорни на аген-
цијата 31 транспорта работа за штетата која што 
би настанала запади нивната немарност, некзвр-
шуење добиените наредби, оштетуење или не ста-
нек на стоката. 

Запсслуење на работниците надвор од редовното 
работно подрачје 

Член 19 
Работниците што се пракјаат на работа надвор од 

местото на своето работно подрачје имаат за време 
на патуењето и за време на работата право на днев-
ница односно теренски додаток спрема п о с т о е в т е 
прописи. Покрај тоа, за време на натуељето кисо и 
за време до почетокот па работата имаат работни-
ците право на сплтна надница во височина одредена 
со тарифната таблица за работа со надница, нај-
многу за огум саата дневно, а на пропишана акордна 
заработуачка за време на ефективната работа. 

Штета проузрокуепа на стока 
Член 20 

Кај извопгуеље транспорт^ работа и ракуење 
со стока работниците не смеат да се служат со таков 
алат (прибор) со кој што може да се оштети сто-
ката и нејзиното пакуење. 

Странката односно работниците се должни па 
агенцијата за транспорта работа да и ја пријават 
штетата која што прч работата работниците ја на-
правиле на стоката. бродот, пловилото или превоз-
ното средство. Агенцијата за транспорта работа е 
должна да ?а извести странката за штетата која што 
ја видела да постои ол порано а ако тоа не направи 
е одговорна за оваа штета. 

Одма по пријављен* на направената односно ви-
дената штета ет прксастао на заинтересираната 
странка, претставникот на агенцијата за транспорта 

работа, ОДНОСРО па нивните ©полномошници, ке 
спроведе потребен извид за да би се стоката зали«-
снички утврдила. 

Утврдената штета е должна да ја накнади на 
странка (брод), на пловило или превозно средство 
агенцијата за транспорта работа ако со истрага е 
утврдено, да оваа штета настанала со вт,на на ра-
ботниците. Агенцијата за траспортна работа може 
да бара да и го надокнадат работниците исплате-
ниот износ на штетата, ако е утврдено да оваа 
штета настанала со нивна вина. 

Штетата, која што со вина на работниците е на-
правена на стоката и возилата на претовариле же-
лезнички станици ке се утврди записнички на са-, 
мото место спрема постоекјите прописи. 

Заради процена на штетата можат на извиди да 
се повикуат и стручњаци-вешгаци. 

Должности на странката 
Член 21 

<1 
Странката е обвезна на плакнење за извршената 

и работа спрема односните тарифни ставови. 
Странката, железницата односно бродот се 

должни до одреденото време за почеток на работата 
да извршат се што е потребно, како работниците би 
можеле со работата одма да отпочнат. 

Доколку работите околу подготвуење на брод« 
вагони или други превозни средства потребни за 
почеток на работата, ги извршуат работниците на 
агенцијата (отворање гротла, правење мостови, по-
ставана дизалицу подготвуење челични јажиња и 
други поморски справи), се плаќаат за таква работа 
со надница по тарифната таблица за работа на 
надница. 

Странката, односно бродот, е должен на аген-
цијата за транспортна работа да и стави на распо-
лагање за у к о т т њ е , и с о ц у с ѕ е и ггг,ет<~цуење по-: 
требен алат (прибор), како што се: јажиња, пасци, 
моежи, синџир", увпаз!'. боодобоани, мостови, ков-
чиња, лазела, боксови, бранди, потегачи, тегли, ша-
тори. ©главници и на т ел. Кога овој алат (прибор) 
на место странка го дава агенцијата за транспорт^ 
работа, странката односно бродот се должни да 
и платат за таа услуга зтштета по тарифизта та* 
блица за позајмуење алат. Кај нокјна работа стран-
ката односно бродот мора да обезбеди добро осве-
тлење. 

Странката односно бродот одговара за добро 
функционисање на алатот кој што го стапа на упо-. 
треби на агенцијата за транспортна работа. 

Странката е должна на агенцијата за транспорта 
работа одма по завршената работа, а најдоцна во 
срок од 24 саата, да и ја соопшти точната тежина 
на топарот. Доколку агенцијата за транспорта ра-
бота би побарала да ги провери соопштените и по-
даци за тежината на стоката, странката е должна 
тоа да и го овозможи со увид во теретнчците, то-
варните листови, бродските манифести, реверсите и 
сличните документи. 

ГЛАВА III 

Плак јање обвезната работа и решавање * 
спорови 

Плаќање фактури (сметки) 

Член 22 
Агенцијата за транспорта работа е должна на 

барање од странката, одма по завршетокот на ра-
ботата, а најдоцна во срок од 24 саата после завр-
шените работи, да сос-ани фактура. Странката е 
пак должна, најдалеку четири саата пред но што 
сака да има фактура« да достави потребни додаци 
ва нејзиниот состав. 
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Агенцијата за транспортни работа е должна на 
фактурите за. секоја извршена работа (манипулација) 
1да го означи бројот на тарифниот став по кој што 
односната работа или манипулација е засметана. За 
секоја додатна работа е потребно во фактурите 
одделно да се означат тарифните ставови за овие 
работи. 

Плаќањето на Фактури мора да уследи по свр-
шената работа на барање од агенцијата за транс-
п о р т а работа, и то одма по урачената фактура. 

Во случај на неплаќање исправна фактура или 
кога странката очевидно намерно го одлага плаќа-
њето, на таква странка агенцијата за транспсртна 
работа може и да одбие давање на работна сила се 
додека странката не ги изврши сзоите обзези. Про-
тив таква странка може агенцијата за транспорта 
работа покра) тоа да превземе и други мерки пред-
видени со постоекјите прописи. 

Ако странката смета да поедини тарифни ста-
вови не се правилно применети, може со срок од 33 
дена од денот на прием фактурата (сметката) да 
уложи приговор. Приговорите што се поднесуат 
после истекот на овој срок, нема да се земаат во 
оглед. Странката е должна на агенцијата за транс-
п о р т а работа на нејзино барање да исплати при-
мерна аконтација за векје извршената работа. 
'Административни трошног и со прска со утозарот, 

истоварат, претсварот и преносот на стс::а 
Член 23 

Агенцијата за транспорта работа има право, 
покрај износите одредени со односните тарифни 
ставови за човешка работна сила, да засметуе на 
име покрикје на административните трошкови одде-
лен додаток на вкупниот износ од фактурата (смет-
ката). Свој додаток може да изнесуе до 5% од 
вкупниот износ на фактурата. 

Министрите на трудот на народните републики 
ке одредуат за секоја поедкна агенција за транс-
п о р т ^ работа односно повереништво, а на оснива 
пресметките од нивните управни трошкови, посто-
ток на озој одделен додаток за административни 
трошкови во границите на максималниот постоток. 

Плаќање на приносот за социално осигурував 
Член 24 

Агенцијата за транспортот работа не може 
одделно да го засметуе делот на приносот за со-
циалното осигурував кој што пагја на работниците, 
како и данокот на приходи од односот на службата 
и другите давачки во врска со примањето надници и 
плати кај работите во акорд. 

Агенцијата за транспорт^ работа ке го засметуе 
одделно во фактурите само оној дел од приносот 
ва социално осигурував кој што му пагја на рабо-
тодавачот. 

Решавање спорови 
Член 25 

За решавање работните снопови, кои што наста-
н а т во врска со примената на Уредбата, се надлежни 
работните судозп. 

Странките можат во случај на настанати спо-
рови, а пред но што спорот се изнссуе пред на-
длежен работен суд, да побараат посредував од 
органите на државната управа за мирно решење на 
спорот. 

ГЛАВА IV 
Преодни и завршни одредби 

Одделни погодби за извршував транспорта работа 
Член 26 

Установите и претпријатијата од чл. 14 на оваа 
Јгредба и други странки, ачо постојно поимот или 
всаракјаат масовна е дц ов рена стока, а на себе при-

маат обвеза оти на извесен број од транспортните 
работници ке им обезбедат постојана дневна акордна 
заработуачка, можат во границите на односните та-
рифни ставови со агенција за транспгртна работа 
да договорат за ваква работа одделни паушални 
акордни ставови. Оваа одредба се применуе само 
ако односната работа има карактер на постојаност, 
а тр"е најмалку месец дена. 

Кај масовно примање или испракјање едноврсна 
стока кај која дсвогја до примена поведе од две 
составени манипулации, овие составени манипулации 
можат по согласност мену странката (установата и 
претпријатието) и агенцијата за тоанспоотна работа 
да се плахјаат со паушален акордни став во грани-
ците на тарифните ставови. 

Странките (установите и претпријатијата) кои 
што запослуат постојано транспортни работници 
можат во рамките на оваа уредба и приложените 
тарифи да склопуат со синдикална организација 
одделни пего аби за заведував, на^т*н и плаќање на 
мешовита работа (комбиниоана работа — на акорд 
и надница) к?ко и за другите услови за работа на 
постојни работници во врска со примена на та-
рифне . 

Погодбите и договорите од претходните ставови 
на овој член се должни стпанките 'установите и 
претпријатијата) да ги поднесат на претходио одо-
брував до министерство го на трудот на надлежната 
народна република. 

Пропишуваа нови и измена на приложените тарифи 
Член 27 

Се овластуе Министерот на трудот ФНРЈ да 
може во согласност со Претседателот на Сојузната 
планска комисија да ги мењана и дополна тари-
фите приложен*! кон ов~п уредба, односно место 
•низ да пропишуе нови тарифи, како и да издава 
други тарифи за работа на транспортните работници, 

Предлози за измена односно дополнував на 
приложените тарифи, како и предлози зз отстапував 
од тарифните ставови пооп^шанч со л о в е н и тарифи 
заради одделни прилики или моментални трговски 
потреби на прометот на лука. и за пропишував новтд 
тарифи ке поднесуат министрите на трудот на народ 
ните републики до Мит-сте-^т на трудот ФНРЈ. 

Издавање напатствија <*а примена Уредбата 
и тарифните ставови 

Член 28 
Министерот на трудот ФНРЈ ке издава напат-

ствија за примена на Уредбата, доколку за тоа ке 
се укаже потреба. 

Член 29 
Со влегуеаето во сила на Уредбата престануат 

да важат сите досегашни прописи за регулирање 
транспортната работа во поморските луки, речните! 
пристаништа, железничките станици, складиштата и 
стоваоиштата, како и сите постоекји тарифи за овие 
работи. 

Член 30 
Оваа уредба влегуе во с-ла осмиот ден по об;а-

вуеаето на , Службениот лист на Федеративна На-
родна Република .Југославија". 

8 ноември 1946 година 
Белград 

Претплател на Владата ФНРЈ 
и Министер на наполнета т е п а л а . 

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

Министер на трудот. 
Вицко Крстул^вич, е. р. 
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700. 
На основа членот 24 Уредбата за регулирање над-

ниците и платите иа работниците и намештениците во 
државно-стопанските и приватните претпријатија, 
установи и организации, пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОДАТОКОТ ЗА ЛЕНА НА РАБОТНИЦИТЕ И 

НАМЕШТЕНИЦИТЕ 
Член 1 

Лицата обвезно осигурени за случај на болест 
ка} Државниот завод за социално осигуруење, како 
и лицата кои што по основот на социалното осигу-
руење примаат пензија за изнемоглост гли старост 
или примаат рента заради смалена способност за ра-
бота за псвекје од 65 и 2'3%, имаат право на дода-
ток за деца по прописите од овој правилник. 

Лицата наведени во ставот 1 немаат право на 
додаток за деца по прописите од овој п^авнлнтт< 
ако по основот на својот службен однос имаат покрај 
платата или пензијата право и на додаток за деца. 

Ако обата родители се упослени, правото на до-
даток за деца припаѓа по правило на таткото. Ома-
жена жена има право на додаток за во случај 
ако таа ги издржава децата и ако нежниот брачен 
другар не го прима тој додаток ни од државниот 
завод за социално осигуруење ни по основот на сво-
јот службен однос. 

Член 2 
Додатокот за секое дете изнесуе динари 7.— 

дневно и се исплатуе на осигурениците: 
1) за стварно на работа поминати денови, како 

и за други денови за кои што на работникот односно 
намештеникот му припагја право на надница односно 
плата; 

2) за дечови на болуење додека трае несг~;соб-
носта за работа и правото на болесничка хранарина 
(болничко, санаториуми^, бањско или климатско 
лекуење); 

3) за денови на породилско отсаство за време од 
6 недели пред и 6 недели после по-рогјајот без зглед 
да ли породиљата има право на породилна хра-
нарина; 

4) за време на воена вежба; 
5) за време на неплатено отсаство Н1 осигуреник 

за кое што по прописите за социалното осигуруење 
не се прекинуе осигуруењето. 

Ако запослуењето на гсигуреник трае цел ка-
лендарски месец кај ист работодавач, се исплатуе до-
даток за детта во гзиос од динари 17г— месечно за 
секне дете без оглед на бројот стварно на работа 
поминати денови во текот на поедини календарски 
месеци. 

За време на болуење, ПОРОДИЉСКО О-^аст^О, воена 
вежба и на неплатено отсаство (точка 2 до 5 ставот 
прв) се исплаче додаток на дрча за сите работни 
донови во односниот перчот. Ако оние околности 
траеле непрекинато низ цел календаоски месец, се 
гг^латус за цел месец додаток во в*тсочгнз од динари 
175 —, без оглед на бројот на работните денови во 
поед"н календарски месец. 

Прописите на ставот 1, 2 и 3 ке се применуат 
аналогно и на уживателите на пензии и ренти на 
кои што по прописите од овој правилник им при-
паѓа право на додаток за деца. 

Член 3 
Право на додаток припане иа осигуреник за 

секое брачно, вонбрачно и усвоено дете, како и за 
поетици и сирачиња земени на издржуење. под услов 
да живеат со нето во заедничко домаќинство и тој 
стварно да ги издржава. 

Додаток за деца припаѓа до навршени 17 годат 
на животот на дете. После навршени 17 години па 
до навршени 23 години на животот припаѓаа додаток 
за деца кои што се школуат. 

За деца, КОЈ* што "Ред навршени 17 години одно-
сно пред навршени 23 години, ако се школуеле, по* 
станале заради телесна или душевна болест или 
маана постојано неспособни за привоедуење им при-) 
пагја додаток и после навршени 17 односно 23 го« 
дичи на животот за сето време додека таа неспоч 
собност трае. 

Член 4 
Правото на додаток за деца се докажуе: 
1) со потврда за раѓањето (со извод од матич« 

ните книги на родените); 
2) со потврда за заедничко домаќинство в за 

издржуење децата; 
3) за деца постари од 17 години со потврда за 

школу ењето; 
4) за усзоени деца со доказ за усво јење; 
5) за сирачиња со потврда да немаат родител ш 

осигуреникот да ги зел »на издржуење; 
С) за деца кои се постари од 17 односно 23 го« 

дини и постојано неспособни за привредуење, со уве-! 
рење од лекарот на социално ссигуруење за посто-! 
јанатп неспособност за привредуење. 

Потврдата за заедничкото домаќинство и за 
издржуење децата ке му издаде на осигуреникот ме-
сниот народен одбор или неговата синдикална орга« 
низација 

Член 5 
Додатокот за деца на уловените лица по пра«* 

вило им го исплатуат нивните работодавачи,, и тон 
при исплатите на надниците односно платите. 

Додатокот за деца се исплатуе на терет од до« 
приносот кој што работодавачите во таа цел го плак«' 
јаат на Државниот завод за социално осигурував. 

Член б 
Државните надлештва, државните и кооператива 

ните устангви и претпријатија о д л у ч у ј сами за пра-
вото на додаток за деца и го исплатуат на упосле* 
ните лица кај нив без одделна одлука од надлежната 
филг*ала за социално осигуруење. 

Одлучуење за правото на додаток за деца и 
ксплатуење на тој додатак на начин пропишан во 
претходниот став може надлежната филиала на Др-
жавниот завод за социално осигуруење да дозволи 
и на други работодавачи кои што се должни да ги 
пресметаат доприиосите за социалиото осигурува,© 
по исплатните лт?сти, а по потреба такви работо да« 
вачи може на тоа и Да ги обврже. 1 

Работодавачите наведени во ставот 1 и 2 се дол-
жни за сето време на траењето-на работниот однос за 
предин работник односно намештеник да ги чуваат 
сите исправи, вг>з основа на кои го исплатуат дода-
токот за деца. По истекот на работниот однос рабо-
тодавачот е должен овие исправи да ги врати на ра« 
ботникот односно на намештеиикот. 

Член 7 
Работодавачите кои што не се обвезни односно 

овластени по прописите од претходниот член сами 
да одлучуат за правото на додаток за лена, тој дода^ 
ток го исплатуат врз оси зва на .посебна одлука од 
надлежната филиала на Државниот завод за социал-
но осигуруење издадена за секој поедин осигуреник. 

Филиалата на Државниот завод за сопиално оси-
гуруење донесуе одлука за правото на додаток за 
деца врз основа на одделна пријава, која што оси« 
гуреникот е должен прописно да ја исполни и со по« 
тревни докази да ја поднесе ма надлежната фнднмд 
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на Државниот завод за социално осигурува«*. Одлу-
ката се доставуе на осигуреникот и на работодавачот. 

Врз основа на одлуката спомената во претходниот 
'став, работодавачот е должен кај првата наредна 
исплата на надница односно плата да го исплати до-
датокот за деца за целото време кое што дотичниот 
работник односно намештеник го поминал кај него 
во запослуењето. 

Ако работник односно намештеник ја остава ра-
ботата пред но што на работодавачот му била до-
ставена одлуката од филиалата за додатокот за 
деца, ке исплати додаток за деца за односното време 
на запослуењето самата фклиала, врз основа на 
потврдата од работодавачот да на дотичниот работ-
ник односно намештеник не му е исплатен додатокот 
8а деца. 

Филиалата на Државниот завод за социално оси-
гурував може спрема укажана потреба во исклучи-
телни случаи ако тоа бара интересот на упослените 
лица сама да врши исплата на додатокот за деца 
ва работниците и намештениците упослени кај ра-
ботодавачи од ставот 1, за кое што има со писмено 
решење поетходно да се извести доткчниот работо* 
давач. Работодавачот е должен за такво решеше да 
ги извести кај него упослените лица, 

Член 8 
Исплатите на додатокот за деца работодавачите 

од чл. 6 се должни да ги спроведат во исплатните 
листи во контролните евиденции, а другите работо-
давачи во контролните книги односно евиденциите на 
Јгпослените лица (контролни лични листови), 

^пратениците на Државниот завод за социално 
осигурува* се овластени на самото место кај рабо-
тодавачот да ги контролираат евиденциите за испла* 
гите на додатокот »а деца како и исправите врз 
Основа иа кои што додаците се исплатува 

Член в 
Гѓ Исплатениот додаток за деца го прееметуат ра* 
ботсдавачите со надлежната филиалз на Државниот 
ѕавод за социално осигурував заедно со пресметката 
ма доприносот за социалното осигурува 

Работодавачите, кои што пресметката на социал* 
ките доприноси ја вчшат со исплатни листи, ги пре* 
сметувт со самите исплатни листи и исплатените до-
даци за деца за односниот исплатни период. 

Член 10 
Работниците и намештениците кои што примаат 

Додаток за деца се должни да пријават секоја про-
мена која што влиЈае на нивното право на додатокот 
8сI деца (смрт на дете, почеток и престанок на одење 
во школо, престанок на издржував, рагјање на ново 
'дете « слично) и тоа во срок од 8 дена по нгстанз-
лата промена. Пријавата за промената се поднесуе 
на работодавачот, кој што е должен во срок од по-
натамошни 8 дена да ја достави на надлежната фи-
лијала на Државниот завод за социално сскгуруење 
ако таа издала одделна одлука за правото на до-
даток за деца. 

Ако надлежната филиала на Државниот завод за 
социално осигуруење издало одлука за правото на 
додаток за деца. ке издаде одлука и по секоја при* 
јавена промена. Одлуката за промената се доставу« 
на осигуреникот и работодавачот. 

Член 11 
Работникот односно намештеникот е должен на 

гфилиалатр на Државниот завод за социално осигу* 
руење да ја накнади сета штета која ке настане за-
ради тоа, што не била на време пријавена промената 
која што влијае на правото на додатокот за деда 
иди што биле поднесени невистинити исправи, 

Филиадата на Државниот завод за сониално ос«1* 
струење ш а прадо да бар« п о в р а т а м ид дотраам? 

исплатените износи на додатокот за деца и да га , 
наплати по административен пат (со одбиток од на-
редните исплати на додаците за деца односно со за-
брана на платата на осигуреникот). 

Ако штетата настанала со вина на работодавач, 
или ако со грешка на работодавач исплатениот износ 1 

не можел да се наплати од односниот работник ил* 
намештеник, работодавачот е должен сам да ја нак-
нади проузрокуената штета на филиалата на Држав-
ниот завод за соцкално осигуруење. Ова надопол-
нував се сстваруе по административен паг, и тоа е«} 
одбиток од износите на пресметаните додаци за деца 
или со платни налог. 

Член 12 
Исплатата на додаток за дена за време на бо-

луење додека трае неспособноста за работа и пра-
вото на болесничка хоанаоина (болничко, санато-
р и у м и ^ бањско или климатско лекуење), како и за 
воеме на пор^дилско отсаство ја врши филиалата на 
Државниот завод за социално осигуруење од денот, 
кога на работникот односно намештенчкот му пре-
станало правото на плата (полна или делимична) и 
тоа врз основа на потврда од работодавачот за кои 
деца и до кој ден е исплатен додатокот. 

Член 13 
Додатокот за деца на уживатели на пензии 

односно ренти го исплатуат филиалите на Дожа«* 
ниот завод за еоциално осигурував заедно со ме-
сечните оброци на пензијата односно рентата, 

Додатокот за деца за време на воена вежба и 
за време на неплатено отсаство на осигуреник 
(чл. 2 став 1 точ. 5) го исплатуат филиалите на Др-
жавниот завод за еоциално осигурусње ако осигу-
рениците за тоа време не примиле додаток од раи 
ботодавачот. Оваа околност осигуреникот е должен 
да ја докаже со одделна потврда од работодавачот, 
а воената вежба и со потврда од надлежната воена 
команда. 

Член 14 . 
Ако работник односно намештеник не е задоволен 

СО одлуката на работодавачат за правото на дода-
ток за деца, може да побара од надлежната филиала 
на Државниот завод за социално осигуруење доне-
суење одлука за правото на додаток за деца. 

Против сите О Д Л У К И од филиалата на Државине г 
завод за социално осигуруење за правото на додато* 
за деца имаат осигурениците право на жалба. По 
тие жалби решаваат органите надлежни за реша-
вање споровите за правата на осигурениците од со-
циалното осигуруење, по прописите кои што важат 
за решавање на тие спорови. 

Против решението, со кое што на работодавачите 
во целост или делимично им се скуеуе накнадата на 
исплатените додаци за деца по предложената пре-, 
сметка како и против платниот налог по чл. 11 ст. 3 
на овој правилник, има место на жалба до министер 
рот на трудот на народна република. Кај решавање 
на овгге жалби ке се применуат прописите што важат 
за решавање на жалбите против платните излози за 
плаќање допркносите и другите побаруваа од од-
носот на социалното осигурував. 

Член 15 
Поедини оброци на додатокот за деце, застаруат 

Во срок од една година, сметајќи од крајот на оној 
месец во кој што требало на осигуреникот да бидат 
исплатени. 

Ова важи и во случај ако барањето за призна« 
вање правото на додаток за деца се поднесуе со 
задоцнуење. 

Член 1в 
Прописите на овој правилник ке се приметна? од 

1 кодар* ИШ демиша, со кој дел досгодгодараш«, 
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Правилникот за исплатуење додатокот за деца од 
Фондот за помокј на работниците и н^мештенич-
»анте фамилии со деца од 27 април 1945 годила 
(„Службен лист" бр. 33 од 13 мај 1943 годила) 
како и сите напатствија издадени заради неговото 
спроведеше. 

Член 17 
Овој правилник влегуе во сила кога ке се објава 

во „Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

VI бр. 10507 
3 декември 1946 година 

Белград 

Министар на трудот, 
Вицко К;стул вич, е. р. 

у к ^ з и 
У К А З 

Претседателството на Пнези^иумот ич Напол-
Лата скупштина на Федеративна Нг-^-^п Република 
Југославија по ппедл^г Власта ^ Н Р Ј а на осно-
ва членот 74 точка 10 Уставот ФНРЈ, 

р е ш а в а 
да се ЉУМОВНЧ БО^-О. амѓчсадоо Т положајна 

група пз Амбасадата ФНРЈ во Варшава разреши од 
досегашната должност. 

У бр. 645 
9 декемчпи 1945 година 

Белград 

Претседателство па Президиумот на Народната 
скупштина на Оедеративна Народна Република 

Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, е. р. др Иван Рибар, с . Р. 

У К А З 

Претседателството на Поезнтнумот V* Нтгод-
ната скупштина на Федеративна Напот-д Република 
'Југославија но ппедлог нп Вл ат ат'« л ч р Ј % а На осно-
ва членот 74 точка 10 Уставот ФНРЈ, 

Р е ш а в а 
за Амбасадор ФНРЈ Т положајне група т Ам-

басадата ФНРЈ во Варшава да е* именуе Пр"бикје-
вич дп Рате. потпретседател на Владата на Народ-
ната Република Хрватска. 

У. бр. 646 
. 9 декември 1946 година 

Белград 

Претседателство на Президиумот па Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, е, р. др Иван Рибар, е. р. 

ОДЛИКОВАНИ^ 
ПРЕЗИДИУЛ10Т 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЧ 

р е ш и л 
да се за осведочена работа на остваруење брат-

ството и единството на нашите народи, умешност во 
командуење, покажана храброст и особени заслуги 
за напол стечени во текот на народно ослободител« 
ната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I! РЕД: 
пуковник Геоовец М. Свето?чп; 
мајори: Батиниќ Ј. Саво, Бојанић Душан, Во* 

јановић М. Костов, Бопавинић М. Љубо, Бошковић' 
Т. Вукосав, Бурк*! С. Ј?-'тко. Франић А. Роко, Гпму-! 

ша П. Раде, Килибарда С. Михајло, Комбол С Стан-
ко, Маретић У. Мпад?т!, Мелић М. Јосо, Мт*лић А'.-' 
Антон, Митровић Н Богосав, ПЛат тѕц Ј. Николај 
Пиповић Т. Димитри'е, Прилика М Тггпо, Ратковић' 
М. Буле, Рељић М. Јово, Ремнпсго И. Мирослав, Со-
л^чо^чћ >!{. Војин. '"танкосић Д. Додољуб, Стија* 
чић Д. Миливоје и Шабановић Ј. Ђорђе; 

кап°та*'ч: Ал^ини >т(. >т'ољт'о, Бабт*ћ Н. ЈОР*Н, 
Бтјић С. Дарид. Богојевић Дл. Илтг'а Ч?чур С. Га-
шо. Чобановић П. ЖИВРН, иоловић Р. Душан, ДехенЦ| 
А. ИЗРИ, Добаве ; ° гић Н. Драган, Драшковић М Ми-
лава, ЂИПРЛП У. Милино*, Ђ о к о ^ ћ - ^ П Е П А " М Обпрд, 
Ђукановић М. Нор"»к, Грахск И. Ало^з, Игњатовић': 
Г. Душан, ГТчовић Р. Ђонова, Ј^нко^ил Р. Радило* 
Калпња Ј. Петао, Кал^г) В И°о, Косановић И. Или* а. 
Кп у"1 чић С. Пгптол. М^н^пић Ј. Мил гп, Марсенић' 
И. Милош. М^пчо^ћ Ј Јо???. М а т о в и ћ Драго,-
Ми~отнот%ић >ТС Жир°ч. М^ак М. Ј°т:оп, Павловић, 
С. Поповић С Мијо, Р" то »"ић И. Рпат"'о, Рак-
чевић Ђ Миха мо. Распоповић М Анчова, Репић Ј. 
Јожеф. Сп^;а Ј Б о г и ќ и , С т о ч ^ а ^ е в и ћ Ј. Милан, 
Стоковић П. П^тко Стогхин^ћ И. Б~ни"о?е, Т^у^ен 
Ф. Ст?не. Туовић Л. Мил« В^"љгч Ђ. Томг>, Зчује* 

С. Бранко, Жунић М. Миленко и Жутић С< 
Мирко. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
мајор Кучан А. Виктор; 
капетани: Лековић С. Славенко и Корићанац В, 

Богдан. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА П РЕД: 
мајном: Билоцепић Ј. Д^ло. Бребрпина Д Ђуро, 

Бурић С. Јанко. Туровић К. Ценат, <*>у<рл~н Ф. 
мин, Катинчћ М. Душан Ковачевић Ђ Жарко, Мчч 
хамовић Д. Ж^вопад, Р. Момчило, Ре-
љић М. Јово и Рочен Ј. Т^орМје; 

капетан?!: Аобути"т Ђ. Мирио, Билић Ј. Јосипу 
Богуновић С. Петлп, Бунчић В. Глигорић, Ц^певнћ 
М. Саво, Петена Н. Ј:»нко. Ннномаико"ић В. Ми**чв 
Чопић В Душен. Ђчпа^о У. Миливоје, Т»"кић М. Ми-
лија, Ђурашковић С. Митово Ј г^ач Ј. 
чевић В. Стево. Јанковић Љ. Огна-*, Ј^оић И, Ро-
ји*!, Јергић А. Бранко, Јовановић Ј. Милош, Јово* 
рић Ј. Милорад, Јукић И. Анте. Галоп М, Н^^о* 
Килибар-?а С. Радован, Ковачевић Л Лазо, Ковачев 
внћ П Васо, Кржанић С. Бартол, Ку?ун?тчћ Ј. Петар, 
Максимовић Т. П1рен, Мариновић М. ЂУНО. Михај-
ловић Ј. Март'о, Миљковић С. Миле. Момић С. Стево, 
Остојић Н Ђопђе, Петковић И. Добрило, Рујевић 
М. Блато, Радојичић Ј. Милутин, Радоман Ђ. П°вле, 
Рађеновић А. Петар, Стојановић И. Бранко, Свра« 
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бић П. Милан, Танкосић С. Милан, Васић С Илија, 
Вуловић Ј Крцун, Зупанчић Ј. Михаел, Звијерац С 
Вранко и Жунић М. Миленко; 

поручник Анђелић С. Лука. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Калања Ј. Петар. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 1П РЕД; 
мајор Николић Н. Бошко; 
капетани: Балабан Л. Илија. Батинић Ј. Никол«, 

Туловски С. Пецо. Јанковић М. Драгослав, Стојанов-
ски Н. Борис, Тошашћ В. Љубо и Влаховић Р. 
Богић, 

Бр. 348 
9 јули 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
И. Перуничић е. р. др И. Рибар. е. р. 

ПРЕЗИДИУМ ОТ 
ев Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 
по предлог на Претседателот на Владета ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за покажана храброст н осведочен* работа 

Ка остваруење братството и единството на нашите 
народи и нарочни заслуги народ стечени во текот 
М народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД П РЕД* 
мајор Брстина Ј Душтн; 
капетан Блажевић М Вељко; 
мајор Булат Р Живојин; 
капетани: Чича Н. Бо1дан, Лулало Адам и Гар* 

Певић В Радисав: 
поручници: Ручнов Ј. Вељко иг Шушња? И 

Драган; 
потпоручник: Маже? Р. Виктор п Кнежевик 

Лука* 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО П РЕД: 
поручник Драгаша Д. Здравко. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Ђурашковић Р Никола, Гарчевић В. 

Радисав и Шкаро И. Бошко; 
поручници: Борота С. Адам, Борота М. Саво, 

' 'Јакшић Л Ил:<;а, Корица М Недељко, Милићевић 
ЈС. Мирослав, Нинковић И. Благоје, Новаковић М. 

/ 'Марин, Соколић Ј. Фрањо и Зец М. Александар; 
ПОТПОРУЧНИК*: Францетић А. Лино, Катић Ј. 

Ардпија, Краљ И. Изитор, Светић Н Милан, Табак 
А. Димитрије, Татић В. Пантелија, Зега М. Влади-
мир. Бошњак С. Бранко, Цчкач П. Рудолф, Цукров 
И. Рада, Цвејић М. Сава, Цвелбар А. Антун, Ерне-

V говић В. Анте, Говедарица Ј. Владимир, Јањић Ђ. Ни-
кола, Јуришић А Бошко, Лацковић Л. Раде, Мишле-

' ио®»ћ С. Илија, Поша В. Ивад, Пуља Б. Јосип и Заро 
К. Јозо; 

ст. водници: Мати'« Ј. Фрањо, Милошевић Д Ог* 
њан и Симуночић М. Младен; 

в о д н и к : Гостић М. Никола, Петковић Н. Мелкиор 
* Зјдчић Р. Бранко; 

„борци: Јовановић Ј Златан. КостићТ. Драгић, Ма« 
валов ић Б. Ђорђе, Николи)* С. Благоје, Паш* И* Л>** 
б о ш ? ш Стојановић С Рајко, 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 1И РЕД: 
капетан Блау Л. Здравко; 
поручници: Хреља« Р. Јосип, Јурјевић М. Иван « 

Поповић П. Вид; 
потпоручници: Басталац Ђ. Фрањо. Дукић Р. Јо-

во, Јеличић Л. Фрањо, Кнежевић М. Мато, Маричић 
И. Симо, Милошевић А. Миодраг и Секулић И, Але«;« 
сан дар; 

заставници* Бајт А. Станко Барић А. Дам Ил, Бе-
жановић С. Ненад, Грујић Ј. Ђурп% Лацковић Л. Раде, 
Милеуснић С. Никола, Пузавац М. Буде, Ракас Д. Јо-
во, Рогуљ М. Божо и Скиба В. Тодор; 

ст. водници: Абјалић Л. Живко, Барди Ц. Диља-
вер, Бућан Ј. Петар, Ћирић Б Рајко, Давидовић Ђ. 
Милан. Дроњак М Никица, Гарашић А. Стјепан, Гру-
јичић Д. Илија, Јовчевски И Коста. Јурић М. Чедо-
мир, Ковач А. Душан, Максимовић О Обрад, Малић 
Р. Ми пе. Михајловић М Раде. Мр дежа К. Иван, Ни-
кић М. Слободан. Пејић М. Боривоје, Пишкулић В. 
Љубомир. Поповић С. Мила«. Шкаричић В. Владо ш 
Вучинић Н Радомиру 

водници: Делело А. Борислав, Катанци Д. Ернест, 
Кпарић Ј. Вељко, Кондић Т. Славко, Павлица П. Мане, 
Перушић В. Валентин, Рушић Н. Иван и Шобот П. 
Пајо; 

мл. водници: Дуковчић М. Јуре и Табако М. Анте; 
десетару Батиницз П. Здравко, Илић Ђ. Рајко * 

Срдић Д, Флоријан; 
борци: Гула* Б Милан, Јововић С. Светозар, Ка-

лањ М. Милан, Маленић С. Бошко, Марангулић Л, 
Анте. Радошевић Ђ Драго, Родић М. Лука, Шапоњић 
С. Андрија, Томасовић И. Никола, Ујдуровић М. Во« 
јин, Валеријан И. Фрало. Зорић Л. Душан и Жаркић 
М. Андрија; 

Дринковић М. Славко. Дооић И. Томислав, Храст 
Р. Чедомир. Мишић Д. Јован, Рајшић Ђ. Мир кз « Ру« 
вишић П. Ива«. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Вујанић П Перо. Јеоић А. Здравко, 

Петровић Б. Стојан и Турчинов А. Крешимир; 
потпоручници: Аличић Ј, Драгољуб, Бајовић В, 

Обрен и Габрић Ј. Дујо; 
заставници: Драгошевић Г. Вјеко. Дражин М. Ду-

Је, Лазански С. УРОШ. Михо»иловић С. Кајо, Жељко* 
вић И. Јосип и Жарач М. Милан; 

ст. водници: Бацала А. Руменко, Балтић М. Бран« 
ко, Ила« Ш. Јерко. Кос И. Давор. Кукић Б. Ми лелка*, 
Стојчић А. Душан, Шумрада А. Франц, Тувић С. Све-
тозар и Вукасовић Ј. Марко; 

водници: Бајић Маринко Борота^ М. Јосип, Гак-, 
за Д. Анте, Гашпарац М. Михо, Херо М. Маријан, 
Хузјак Ј. Иван, Коко-оавец <*>. Алојч, Ковачевић М. Ни-
кола. Орловић Ј. Милан. Павић П. Никола, Шестић 
Ш. Фрањо и Узелац Н. Милош; 

мл. водлик Бјелаковић Ј Момир, 
бсчрни: Бур »а Ј. Антон Ђукић М. Никола, ФеИа-

тић М. Немал, Ивановић Р. Ранко, Михајловић С. Ми-
рослав. Радичевић Ђ. Стево. Стјепаногић Д. Драго«* 
слап. Страхинић 3 Милан. Трговчевић С. Ђуро. Врт-1 

лан М. Шпиро. Вуковић Н. Ивал, Зорић В. Триво И 
Живковић Б. Анте; 

Мрсић Р. Павле, 

Бр. 414 
в август 1946 г о д т в 

Белград 

Секретар, Претседател, 
И* Шрувдчмч, Е РЈ ДР И. Рибар, Е Ц. 
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ОД ЗЕМСКИ!! СЛУЖБЕНИ АШОВИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 5Ѕ ол 23 ноември 1946 година објавуе: 
Правилник га измените и дополнуењата на Пра-

вилникот за начин на исплата инвалидските принад-
лежности и на водење евиденции на ^читатели на 
и н в а л и д и принадлежности И. бр. 14154 од 12 ав-
густ 1946 година; 

Одлука од Министерот на градежите за забрана 
на дз-^стоуко застаклуење. 

Во бројот 59 од 27 ноември 1946 годила објпвуе: 
Извештај от Земската изборна комисија за ре-

зултатите на »»зборите за Уставотворната скупштина 
на Народна Република Србија одржани на ден 10 
ноември 1943 година. 

Во бројот 60 0.4 30 ноември 1946 годила објазуе: 
Пословати на Усгавотворната скупштина на На-

родна Републ^а Срби-а; 
Закон чч Поези~и'шпт на Устдротворната скуп-

штина на Народна Република Србија; 
Одлука ?а укт*нугње наките полед?^ско-до^а-

КЈИНСУИ школа во Ппракјин, Пркјиловица, Брус и Ча-
јетина: 

Одлука за претворање нижи поледелски школа 
во спениални; 

Одлука за зтвооање спепиални поледелски школа 
во Ат?, Гилани и Пакована; 

Одлуко за отворање Средно-ветеринарско школо 
во Нори Сад; 

Одлука за отворање Специално градинарско 
школо во Земун; 

Одлука за траење на наставата вз средните по-
леда т к и шкопа: 

Решење ич Министерот за трговија и снаб^уење 
за фг мт за из^тначуење перите на трипи; 

Наредба на Министерот за поледелството за об-
везно механичко чистење на вокжи. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНИ БОЈ-
ВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Службени лугт Аутономне покр° ;иче 'волите 
у Народна 1 Републици Србији" во бројот 52 од 30 
ноември 1946 година објавуе: 

Одлука за избирање судии и судии-поротници 
во околиските сутеви; 

Наредба за регистрирање коопеоациите до доне-
суењ« на законот за кооперациите на народните 
републики. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службениот лист ра Народна 

Република Хрватска, во бројот 143 од 5 декември 
1946 година, об :авуат: 

Пословник на Уставотворниот сабор на Народна 
Република Хрватска: 

Закон за ПоеЈитиумот на Уставотворниот сабор 
еа Н^ро-тна Република Хрватска; 

Одлучеа за важноста на сите одлуки на Земското 
антиЛашистко векјс на нгродното ослободуење на 
Хрватска и на неговиот И З В Р Ш Н И одбор односно 
Претседателството, на Народниот сабор н^ Хрватска 
и неговото Претседателство, како и на Саборот на 
Н^ррднгта Република Хрватска и неговиот Прези-
диум, додека во смисла одредбите од Уставот на 

Народната Република Ховатска не ке бидат потвр-
дени. изменети, дополнети или укинути; 

Указ на Пр°зи1иумст на Уставотвопн.иот сабор 
на Народната Република Хрватска за прогласуеш« 
претпријатија од републиканец значење. 

УРАДНИ ЛИСТ ПАРОЛИ^ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Ур?дни лист Народне Републике Словеније" но 
бродот 76 од 31 ноември 1943 година објавуе: 

Указ за пропасуење стопански претпријатија од 
републиканец значење на подрачјето на Народна 
Република Сложнија; 

Наредба 31 укинуење Наредбата за оснивала' 
поледелски одбори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер« 
цегоЕине" во борЈот 52 од 3 декември 1946 година об-
јаву^: 

Одлука за одред'уење претпријатија и установи 
од републиканец значење; 

Уредба за теренскиот додаток; 
Угедѓ^а за здравствена заштита на учениците; 
'Уредба за оснивање испостава на Државниот 

териттарсуи завод Б»О Сарајево: 
Уредба за укинуење Уредбата за накнада на тро-

ш е н и т е за службе-ги патуења -нз државните службе-
нини на околиските и месните народни одбори на 
Паролата Република Боснз и Херцеговина. 

Наредба за гропишуење лекови и паралелни ле« 
ковити препарати 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народната Република Ма« 
кедонија" во бројот 26 од 25 август 1946 година об« 
јавуе: 

Решење за пренос надлежноста за заклучував 
зајмови на Министерството на финансиите на Народ« 
на Р^п^бликт М^кеконија; 

Решење за процена, расподелба и наплата на ион"* 
фист'"ени")т движен имот; 

Ремење з^ Претпријатие за расподела 
ба салиови . . Р А С Ф Ч Л М ' ' ; 

Правилник за организација, работа и испити иа 
обвините курсеви за сите службеници; 

Наредба за држење, носење и продавачка ©руж« 
је и муниција. 

Напатствие за правилно извршусње Наредбата 
за давање повластици на земјоделците за набавка 
индутоиски производи; 

Одлука за зтоедуење матичарски подрачја. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страин 

705. Закон за инспекцијата на трудот — — 1289 
703. Уредба за "еп рбветгуење тонитлното ОСИТУ-

руење п г потписите-на Законот за соци-
ал нотЂ^гитуру е ње на "работниците, наме-
тчгеЋГчдите и службениците — — — 1291 

707. Уредба за промет со ватрено оружје, му-
ниција и експлозивни средства — — 1305 

703. Уредба за работата и работните услови на 
транспортните работници во поморските 
луки. речните пристаништа, железничките 
станици, царинските, јавните и приватните 
складишта и стоваришта - — 130$ 

709. Правилник за додатокот за деца на работ-
ниците и намештениците — — 1311 

в*ч: Р**ам»иј*чв ин ..Службаинот лис! ич 1>еллргтпената Изрична Републику* Југпгчрпч'а" — Бе*гра* 
Бранкова 20. — Директор и обоите*« уредник Слободан М Нешович Ма'ке Јевросиме Ор, 20. 
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