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БЕЛГРАД 

БРОЈ 35 ГОД. VIII 

Цена на овој броЈ е 20.— дин. — Прет-
плата за 1952 година и з н е с у в а 1000.— 
дин. , а з а странство 1500.— д и н а р и . — 
Р е д а к ц и ј а : Улица К р а л е в и н е Марка 
бр. 9 — Т е л е ф о н и : Р е д а к ц и ј а 28-838, 
Администрација 26-276, Продавно од« 

д е л е н и е 22-619, Тел . централа 28-010. 

413. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согла-
сување односите во стопанството со новиот стопански 
систем, во врска со чл. 31 ст. 1 под в) од Законот за 
планското управување со народното стопанство, Вла-
дата на ФНРЈ, па предлог од Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИТЕ И ЗА ДЕВИ-

ЗНОТО РАБОТЕЊЕ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Извозот на стоките во странство и увозот на сто-

ките од странство, како и плаќањето на увезените 
стоки и сите трошкови што се сврзани за извозот и 
увозот, можат да Се В|ршат без дозвола за извоз, увоз 
и за плаќање. 

Член 2 
.Извозот и увозот на стоки можат да ги вршат др-

жавните стопански претпријатија, претпријатијата на 
задружните и општествените организации и задружните 
организации, Што се регистрирани при надлежниот 
државен орган како извозници односно увозници. 

Член 3 
Социјалистичките стопански организации го вршат 

девизното работење преку Народната баша на ФНРЈ. 
Со наплатените девизни средства по основот на 

стоковно и услужно работење на социјалистичките 
стопански . организации располагаат социј али етичките 
стопански организации преку Народната банка на 
ФНРЈ, со тоа што се должни еден дел од овие сред-
ства да и' го продадат на. Народната банка на ФНРЈ 
во корист на фондот за покриќе на опшѓодржавните 
девизни потреби. 

Контрола на наплатата на извезените стоки, како 
и на увозот на .платените стоки врши Народната банка 
из ФНРЈ. 

Член 4 
Сиот платен промет во однос на странство Народ-

ната банка на ФНРЈ го врши врз базата на званично 
утврдениот паритет на динарот. 

Член 5 
Социјалистичките стопански организации можат де-

визните средства со кои располагаат да ги употребат 
за сопствени плаќања во странство или да им ги от-
стапат -на други социјалистички стопански организации 
на девизното пресметковно место. 

Член 6 
Девизните пресметковни места ги формира Народ-

ната банка на ФНРЈ како _свои одделни работни еди-
ници во состав на своите централи, а по потреба и во 
состав на своите филијали во поважните стопански 
центри. 

Член 7 
На девизните пресметковни места се врши распо-

деле^ и пресметка на девизните средства врз базата 
на понуда и б.трачка, и тоа поради извршувањето на 
општествениот план. 

Девизните средства набавени на девизното пре-
сметковно место не смеат да се 'препродаваат. Вакви 
средства можат да и4 се отстапат само на Народната 
банка на ФНРЈ по званичника курс. 

Член 8 
Правото за отстапување девизни средства на други 

социјалистички стопански организации и правото за 
учество во рашоделбата на девизните средства на! 
сите девизни пресметковни места го имаат сите соци-
јалистички стопански организации и Народната банка 
на ФНРЈ 

Член 9 
Социјалистичките стопански организации здобиваат 

право на непосредно учество на сите девизни пресмет-
ковни места ако се регистрирани при едно од деви-
зните пресметковни места и ако ја уплатиле пропиша-
ната годишна пристапнина и ако ги прифатат со пи-
смена изјава одредбите на правилата за организаци-
јата и работењето на девизното пресметковно место. 

Социјалистичките стопански организации учеству-
ваат на девизното пресметковно место преку својот 
службеник-ди опонент кој ги обврзува полноважно по 
сите работи што се вршат на девизното пресметковно 
место. 

Социјалистичките стопански организации можат да 
учествуваат на девизните пресметковни места преку 
Народната банка на ФНРЈ, без обзир да ли се реги-
стрирани при пресметковно то место односно дали пла-
тиле пристапнина. 

Член 10 
Купувањето на девизните средства на девизните 

пресметковни места социјалистичките стопански орга-
низации можат да го вршат само од своите располо-
живи обртни средства. 

Член И 
Работењето на девизните пресметковни места се 

врши врз основа на правилата со кои се утврдува ор-
ганизацијата, начинот на работењето на девизното 
пресметковно место и односите помеѓу учесниците по 
работите на девизното пресметковно место. 

Овие правила ги донесува Народната банка на 
ФНРЈ. 

Член 12 
Споровите што ќе станат по работите склучени на 

девизните пресметковни места ги ренова државната 
арбитража. 

II. Договори за транспорт ед стоковниот промет 
со странство и компензациони работи 

Член 13 
Домашните стопански организации можат при 

склучувањето меѓусебни договори за транспорт од, 
стоковното и услужното работење со странство дај 
договорат плаќање и во девизни средства. 

Член 14 
Стопанските организации се должни комнен зацио-

ните работи да и' ги пријават на Народната банка на 
ФНРЈ пред нивното склучување. 

Стопанските организации се должни и по комнен '̂ 
зационите 'работи склучени во странство да и' го про-
даваат на Народната банка на ФНРЈ определениот деј 
од девизните средства, 1 
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Народната банка на ФНРЈ може за поодделни ком-
пензациони работи да ги ослободи, делум или во це-
лост, стопанските организации од обврската за про-
дажба на девизните средства по претходниот став, 

II!. Купување и продажба на девизните средства од 
страна на нрдлештвзта, установите и општествените 
организации и проджжба на девизните средства на 

приватни лица 
Член 15 

Надлештвата, установите и општествените органи-
зации ќе ги купуваат и продаваат девизните средства 
на начинот што ќе се пропише. 

Буџетските установи, при купувањето на девизни 
средства, ќе поднесуваат потврда од надлежниот на-
редбодавец за расположивиот дингоски износ за ку-
пување девизни средства. 

Член 16 
Народната банка на ФНРЈ може да продава на 

приватни' лица девизни средства во висината и на 
начинот што ќе се пропишат. 
IV. Наплата на извезените стоки и увоз на однапред 

платени стоки 
Член 17 

Противвредноста на извезените стоки стопанските 
.организации се должни да ја внесат во земјата веднаш 
по извршеното наплатување, а најдоцна во срок од 
90 дена од извршениот извоз. Сите девизни средства 
остварени по други основи стопанските организации' 
се должни да ги внесат во земјата веднаш по здоби-
вањето. 

Надлежниот државен орган може да го продолжи 
срокот од претходниот став, ако стопанската органи-
зација не е во можност од оправдани разлози да ги 
внесе во земјата остварените девизни средства во сро-
кот пропишан во претходниот став. 

Член 18 
Стопанските организации се должни однапред пла-

тените стоки во странство да ги увезат веднаш, а нај-
доцна во срок од 6 месеци од денот на извршеното 
плаќање 

Во оправдани случаи, надлежниот државен орган 
може да го продолжи срокот од претходниот став. 

V. Стопанско-управни мерки 
Член 19 

Сојузниот државен орган надлежен за стопанство 
може да ги определи видовите и количините на сто-
ките што се должни да ги извезат во странство по-
одделни стопански организации, како и срокот до кој 
ваквиот извоз треба да се изврши. 

Сојузниот орган надлежен за стопанството може, 
по исклучок од чл. 2 на оваа уредба, да им дозволи 
на определени стопански организации што не се ре-
гистрирани како извозници односно увозници, како и 
на државните органи и установи, извоз и увоз на 
определени стоки. 

Член 20 
Забраната на увоз и извоз или определувањето 

условите за увоз и извоз, што се предвидени во чл. 31 
под в) од Законот за планското управување со народ-
ното стопанство, може да ги пропишува сојузниот др-
жавен орган надлежен за стопанството. 

Член 21 
Непосредниот надзор над извозот и увозот на 

стоки го вршат царинските органи врз основа на по-
стоеќите прописи. 

Царинските органи се должни особено да контро-
лираат дали се регистрирани стопанските Организации, 
што извозат односно ув оз ат стоки, како извозници од-
носно увозници. 

Во вршењето ца контрола царинските органи ќе 
преземат мерки по постоевте прописи. 

VI. Казнени одредби 
Член 22 

Со парична казна до 5,000.000 динари, а во на-
рочно тешки случаи до 10,000.000 динари, ќе- се казни 
за прекршок стопанската организација: 

1) ако извози и увози стоки, а не е регистрирана 
како извозник односно увозник, осем извозот или уво-
зот одобрен по чл. 19 ст. 2 од оваа уредба; 

2) ако определениот дел од наплатените девизни 
средства не и' го продаде на Народната банка на 
ФНРЈ; 

3) ако девизните средства со кои располага ги 
употреби на начинот спротивен на одредбата од чл. 5 
на оваа уредба; 

4) ако не и4 ја пријави компензацноната работа на 
Народната банка на ФНРЈ пред нејзиното склучување 
во странство; 

5) ако остварените девизни средства не ги внесе 
во земјата во определениот срок; 

6) ако во определениот срок не ги увезе од 
странство однапред платените стоки; 

7) ако не ги извезе во странство или не ги извезе 
во определениот срок стоките што била должна да 
ги извезе според одЈгуката од надлежниот државен 
орган; 

8) ако увози или извози стоки чгјјИТо увоз или 
извоз е забранет. 

За прекршокот од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 100.000 динари и одговорното 
лице на стопанската организација кое од материјална 
заинтересираност го наредило или го сторило делото 
или пропустот предвиден во одредбите од претход-
ниот став. 

Член 23 
Со парична казна од 10,000.000 динари ќе се казни 

за прекршок стопанската организација, надлештво™, 
установата и општествената организација ако ги прав-
даат остварените девизни средства вон девизното пре-
сметковно место односно во-н Народната банка на 
ФНРЈ или ако набавените девизни средства на деви-
зното пресметковно место а ^употребени не ќе и' ги 
•продадат на Народната банка на ФНРЈ. 

Член 24 
Административно-казнената постапка по .прекршо-

ците од чл. 22 и 23 од оваа уредба се води и казните 
се изрекуваат по прописите од Законот за регулирање 
платниот промет со странство (Девизен закон). 

VII. Завршни одредби 
Член 25 

Обраќањето на стоковни пратки во странство и 
приемот на вакви пратки од странство што го вршат 
приватните лица, се регулираат со посебни прописи. 

Член 26 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, во согласност 

со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ ќе донесе прописи со кои ќе го определи: 

делот од наплатените девизни средства што се 
должни стопанските организации да и* то продаваат 
на Народната банка на ФНРЈ; 

начинот за плаќање по работите од чл. 13 на оваа 
уредба; 

начинот за купување и продажба на девизните 
средства од страна на надлештвата, установите и 
општествените организации- (чл. 15); 

висината и начинот на продажбата на девизните 
средства на приватни лица; 

начинот за обраќање стоковни пратки во стран-
ство и прием на вакви пратки од странство од страна 
на приватните лица; 

надлежноста на државните органи за донесување 
одлуки по* работите од оваа уредба. 

Член 27 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба 

донесува Министерот на Финансиите на ФНРЈ во со-
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гласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, 

Члек 28 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нуваат да важат: 
1) Уредбата за контрола на извозот и увозот со 

изменувањата и дополнувањата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10 и 90/48); 

2) Правилникот за спроведување контрола над 
извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/48); 

3) Наредбата за присобирана и постанување со 
документите за извезени стоки во странство („Службен 
лист .на ФНРЈ", бр. 31/48); 

4) Решение за распаделба на девизите што се 
остваруваат со извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр 
9/52); 

5) Напатствие за раоподелбата на девизите што 
се остваруваат со извозот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/52); 

6) Решениег,о за измена на процентите од точ. 2 
и 3 од Напатствие^ за расподелба на девизите што 
се остваруваат со извозот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/52). 

Член 29 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јули 1952 

година. 
25 јуни 1952 година 

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

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р 

Министер на финансиите на ф Н Р Ј / 
Милентије Поповиќ, е. р. 

414. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за с в а р у в а њ е 

на Владата на ФНРЈ * за донесување уредби поради: 
согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Со-
ветот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 
УРЕДБАТА ЗА ЗАШТИТА НА ТРУДНИТЕ ЖЕНИ И 
МАЈКИТЕ-ДОИЛКИ ВО РАБОТНИОТ (СЛУЖБЕНИЧ-

КИ) ОДНОС 
Член 1 

Членот 4 од Уредбата за заштита на трудните 
жени и мајките-доилки во .работниот (службенички) 
однос („Службен лист на ФНРЈ", бр. 88/49) се ме-
нува и гласи: 

„Мајките-доилки во работен однос имаат право на 
скратено работно време кое трае редовно 4 часа 
дневно. 

По исклучок, на. работите за кои поради одделни 
услови на работата е определено со посебни пропиен 
редовно работно време пократко од 6 часа, скрате-
ното работно време) за мајките-доилки трае 3 часа 
дневно. 

Право на работа со скратено работно време имаат 
мајките-доилки еа период од 6 месеци по пораѓањето, 
а врз основа на мнение од надлежниот орган на 
здраве!вената служба, најдалеку до крајот на осмиот 
месец по. пораѓањето, 

• Работата со скратено работно време во смисла на 
претходните ставови се врши, по правило, непреки-
нато во текот на работниот ден, а со прекини — само 
во случај кога се наоѓа детето во јасли при претнрн-
ја;ието или во стан во непосредна близина до ме-
стото на зажалувањето." 

Член 2 
Членот 5 од уредбата се менува и гласи: 
„Мајките-доилки додека работат со скратено ра-

ботно време имаат гараво, покрај заработката односно 
делот од платата кој им припаѓа .за времето прове-
дено на работа, и на надокнада за .изгубената зара-
ботка односно делот од платата за времето прове-
дено БОН работа. 

Скратеното работно време од 4 часа дневно се 
смета како половина од полното редовно работно 
време, о-сем на работите за кои поради одделните 
услови на работата е определено со посебни прописи 
редовно работно време пократко од 8 часа. 

На мајките-доилки запослени кај стопанските ор-
ганизации им припаѓа надокнада во износ кој се до-
бива кога тарифниот став на работното место на кое 
е 'запослена мајката-доилка ќе се помножи со бројот 
на часовите проведени вон работа поради доење на 
детето во смисла на чл. 1 од оваа уредба. На мај-
ките-доилки запослени кај други организациони еди-
ници и .работодавци им припаѓа надокнада во висина 
на неостварениот дел од платата, 

Оваа надокнада ја исплатува, заедно со заработ-
ката односно платата, стопанско™ претпријатие, орга-
нот, установата или општествената организација при 
која е запослена мајката-доилка, со пресметувањето 
на извршените наплати на терет на фондот за соци-
јално осигурување. На мајките-доилки запослени кај 
приватните работодавци оваа надокнада им ја испла-
тува заводот за социјално осигурување на околната 
(градот). 

Сите други пргва со кои што работниот однос е 
основ или услов ги задржува мајката-доилка за сето 
време додека работи со скратено работно време." 

Член 3 
Членовите 6 и 7 стануваат членови 7 и 8, а чле-

нот 8 се брише. 
Члан 4 

Изменувањата и дополнувањата содржани во чл. 
1 и 2 од оваа уредба ќе се применуваат од 1 јуни 
1952 година, со кој ден •престануваат да важат одред-
бите на. чл. 4 и 5 од Уредбата за заштита на трудните 
жени и мајките-доилки во работниот (службенички) 
однос, 

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

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

20 јуни 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е \) 

Министер на Владата на ФНРЈ 
-Претседател на Советот за народно 

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

415 . 
Врз основа на чл. 16 од Основната уредба за 

звањата и платите на службенициве на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) во врска 
со чл. 61 од Уредбата за звањата и платите на службе-
ниците на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/52), Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, по 
предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
пропишува 

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

ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД 
I. Општи одредби 

Член 1 
По одредбите од овој правилник се определуваа'1 

платите и звањата на службениците на Државниот 
осигурител ен завод. 
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Член 2 
Платата на службениците на Државниот осигури-

геле« завод се состои од плата но ефектот на трудот 
или од постојана месечна) плата (осиовна плата). 

На службениците на Државниот осигурител ен за-
вод што примаат постојана месечна плата може да им 
се дава одделен додаток и награда. 

Член 3 
Платата по ефектот на трудот им се определува 

на службениците на Државниот осигурителен завод 
што .работат на работи на склучување договори за 
осигурување и наплата на премии (застапници), 

Постојаната месечна плата (основна плата) им се 
определува на службениците што работат на работи 
на кои не може да се мери ефектот на трудот. 

Член 4 
На службениците што се плаќаат по ефектот на 

трудот им припаѓа определен оро цент од износот на 
склучените односно извршените работи. 

Постојаната месечна плата (основната плата) се 
определува според стручната опрема, звањето, пока-
жаниот успех во -работата и годините на службата. 

II. Звање 
Член 5 

Звањата на службениците на Државниот осигу-
рите тен завод се: 

1) помошен службеник на осигурувањето, 
2) службеник на осигурувањето, 
3) виши службеник на осигурувањето, 
4) советник, 
5) виши советник. 
Распоредувањето на службениците во азања се 

врши ш о ред шкотската односно стручната спрема, 
годините на служба и другите услови на работењето. 

Член 6 
На службениците на Државниот осигурителен за-

вод се применуваат одредбите од Уредбата за зва-
њата и платите на службениците на Народната банка 
на ФНРЈ кои се однесуваат до службениците од 
банкарската служба доколку со овој правилник не е 
инаку определено. 

Службениците на Државниот осигурителни завод 
што работат исклучително канцелариски работи се 
разградуваат и унапредуваат по одредбите на Правил-
никот за звањата и платите на канцелариските слу-
жбеници. 

Член 7 
Во поглед на шкотската односно стручната спрема 

за здобивање звањата од чл. 5 на овој правилник и во 
©оглед на распоредот на овие звања во платни разреди, 
приправничкиот стаж и напредувањето, звањето по-
мошен службеник на осигурувањето се изедначува 
со звањето помошен банкарски службеник, звањето 
службеник на осигурувањето со звањето банкарски 
службеник, а звањето виши службеник на осигуру-
вањето со звањето виши банкарски службеник. 

Член 8 
Поблиски прописи од чл. 8 и чл, 15 од Уредбата 

да звањата и платите на службениците на Народната 
банка на ФНРЈ ќе донесе за службениците на Држав-
ниот осигурител ен завод Претседателот на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ по предлог од Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ. 

Ш. Плати 
Член 9 

Платата по ефектот на трудот се определува и 
пресметува за секој службеник одделно. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ по предлог 
од Генералниот директор на Државниот осигурител ен 
завод ќе донесе поблиски прописи за плаќањето на 
овие службеници и ќе го определи процентот што им 
припаѓа ол износот на склучените односно изврше-
ните работи. 

Член 10 
Платата на службеникот што ќе го исполни м а ч -

ниот ефект на трудот за 100% не може да биде по-
голема од платата што би ја имал во соодветниот 
платен разред. 

Член 11 
Постојаната месечна плата (основната плата) се 

определува според скалата на платните разреди од 
чл. 9 на Уредбата за звањата и платите на службени-
ците на Народната банка на ФНРЈ, 

Определените плати 11 разреди имаат периодски 
повишици кои се составен дел на платата. Во поглед 
на платните разреди во кои постојат периодни певи-
шици, на висината и доделувањето на испие важат 
одредбите на Уредбата за звањата и платите на слу-
жбениците на Народната банка на ФНРЈ, 

IV. Одделни додатоци и награди 
Член 12 

На службениците што вршат работи на процени-
тели на штети и на теренски инструктори може да им 
се даде одделен додаток. 

Овој додаток може да се да^а за знање на стран-
ски јазици, како и за познавање определени вештини, 
ако таквото знање се користи во вршењето на редов-
ните работи како дополнително. 

Одделните додатоци можат да изнесуваат најпо-
веќе до 4% од фондот на основните плати. 

Министерот на финансиите ка ФНРЈ во согласност 
со Претседателот на Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ ќе 
донесе поблиски прописи за одделниот додаток. 

Член 13 
На службениците може да им се дава награда ЗЈ. 

вршење на работите кои придонесуваат да се подгбрк 
работата и за постигнатиот успех во работата. 

Наградата се дзва- од остварените заштеди на лич-
ните и материјалните расходи, но најповеќе во и?нос 
до 1% од фондот на основните плати. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ по предлог 
од Генералниот директор на Државниот осигурител ен 
завод ќе донесе .поблиски прописи за тоа под кои 
услови и на кој начин ќе се дава наградата. 

Член 14 
Одделни додатоци и награди се даваат по прет-

ходно мислење ла синдикалната организација. 
Член 15 

Премискиот додаток предвиден во чл. 24 од Уред-
бата за звањата и платите на службениците на Народ-
ната банка на ФНРЈ нема да им се дава на службе-
ниците на Државниот осигурител е« завод. 

V. Платен фонд 
Член 16 

Платниот фонд на Државниот осигурител ен 
содржи: плата по ефектот на трудот, постојани ме-
сечни плати (основни плати), одделни и положаји« 
додатоци. 

Платниот фонд на Државниот осигурителен завод 
се прте д вид ува за секоја работна година со финанси-
скиот план што го одобрува Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ. 

VI. Надлежност 
Член 17 

Директорот на дирекцијата за народната републи-
ка во̂  согласност со персонална^ комисија при ди-
рекцијата донесува решенија за определување звањата 
.помошен службеник на осигурувањето и елужбеник 
на осигурувањето и за унапредување во овие звања 
на службениците запослени зо дирекцијата и во под-
рачните пословници. 

Член 18 
Генералниот директор во согласност со персонал-

ната комисија при Генералната дирекција доне.сува 
решенија за определување звања и за редовното на-
предување на помошните службеници на осигурува-
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љето и службениците на осигурувањето во Генерал-
ната дирекција, како и решенија за вонредното на-
предување на сите службеници на Државниот осигу-
р и т е л * завод до ХШ плател разред заклучно. 

Член 19 
Решенија за определување звања и за редовното 

напредување на службениците на Државниот осигури-
телен завод во звањето виши службеник на осигу-
рувањето и за вонредното напредување на сите слу-
жбеници на Државниот осигурител^! завод од ХИ 
платен разред нагоре, донесува Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ во согласност со- персоналната коми-
сија при Министерството на финансиите на ФНРЈ, а 
решенија за унапредување во звањата советник и 
виши советник, во согласност со Комисијата на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 20 
Ако не се постигне согласност помеѓу директорот 

она дирекцијата за народната република и персоналната 
комисија при дирекцијата за народната република, ре-
шение донесува персоналните комисија при Генерал-
ната дирекција. 

Ако не се постигне согласност помеѓу Генералниот 
директор и персоналната комисија при Генералната ди-
рекција, решение донесува персоналната комисија при 
Министерството на финансиите на ФНРЈ. 

Ако не се постигне согласност помеѓу Министерот 
на финаноиите на ФНРЈ и перс&налната комисија при 
Министерството на финансиите на ФНРЈ, решение до-
несува Комисијата на Владата на ФНРЈ. 

Член 2! 
Против решението што го донесува директорот на 

дирекцијата за народната република, службеникот мо-
же да се жали до Генералниот директор. 

Против решението што го донесува Генералниот 
директор службеникот може да се жали до Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ, а против решението што 
го донесува Министерот на Финансиите на ФНРЈ до 
Комисијата на Владата на ФНРЈ. 

Жалбата се изјавува во срок од 15 дена од денот 
на приемот на решението. 

Член 22 
Министерот на финансиите на ФНРЈ и Генерал-

ниот директор на Државниот осигурителни завод, се-
кој во својата надлежност, вршат преку своите органи 
контрола и преглед на решенијата што ги донесуваат 
подрачните органи, ја ценат нивната правилност и ги 
поништуваат решенијата за кои ќе установат дека им 
се спротивни на одредбите од овој правилник. 

Против секое решение од Генералниот директор 
службеникот може да се жали до Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ односно против решението од Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ до Комисијата на 
Владата еа ФНРЈ. 

VII; Преведеше 
Член 23 

Решенија за преводење на службениците на Др-
жавниот осигурителен завод донесуваат: 

— за службениците на пословниците и на дирек-
цијата за народната република — директорот на ди-
рекцијата во согласност со комисијата за преводење 
при дирекцијата; 

— за службениците на Генералната дирекција — 
Генералниот директор во согласност со комисијата за 
преводење при Генералната дирекција. 

Член 24 
За случаите на преводење, за кои по Уредбата за 

звањата и платите на службениците на Народната 
банка на ФНРЈ е надлежен директорот на филијалата 
или генералниот директор на централата на народната 
република, за службениците на Државниот осигурите-, 
лен завод е надлежен директорот на дирекцијата за 
народната република, а за сите случаи за кои е над-

лежен Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, за 
службениците на Државниот осигурителен завод е на-
длежен Генералниот директор. 

За работите од надлежноста на комисијата за пре-
водење при филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
и при централата за народната република, надлежна е 
комисијата за преводење при дирекцијата за народ-
ната република, а за работите од надлежноста на ко-
мисијата за прев одење при Главната централа па На-
родната банка на ФНРЈ, надлежна е комисијата за 
преводење при Генералната дирекција на Државниот 
осигурителен завод. 

Член 25 
Службениците затечени во звањата, за кои по до-

сегашните прописи се бара непотполна средна школа 
и службениците од групата А на звањата од чл. 2 на 
Уредбата за економско-комерци ја дната струка, се пре-
ведат во звањето помошен службеник на осигурува-
њето и во соодветниот платен разред, сметајќи за по-
четниот платен разред три години служба, за наред-
ниот при до шест ити. 

По исклучок, службениците од претходниот став 
можат да бидат ирев ед ени во звањето службеник на 
осигурувањето по чл. 36 и 37 под а) од Уредбата за 
звањата и платите на службениците на Народната 
банка на ФНРЈ, под условите од чл. 38 и 39 од истата 
уредба. Решение за преводење во вакви случаи доне-
сува за службениците на пословницата. и за службени-
ците во дирекцијата за народната република Генерал-
ниот директор по согласен предлог од старешината 
надлежен за назначување и комисијата при дирекци-
јата за народната, република; а за службениците во-
Генералната дирекција Министерот на финансиите на 
ФНРЈ по согласен предлог од стаоешината надлежен 
за назначување и комисијата при Генералната дирек-
ција 

VIII. Завршни одр елби 
Член 26 

Додека не се донесат прописите од чл. 9 на озоЈ 
правилник останува во сила Напатствие^ на Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ бр. 36484 од 17 ноември 
1949 година за изградба на мрежа застапници на оси-
гурувањето и за нормите за наградување застапниците 
на осигурувањето кај Државниот осигурител ен завод. 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 1472 
2 јуни 1952 година 

Белград 
Потпретседател 

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

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

416. 
Врз основа на чл. 30 од Основната уредба за зва* 

њата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) во согласност 
со Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАЈИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО 
ШУМАРСКО-ТЕХНИЧКАТА ПОМОШНА СЛУЖБА 

Член 1 
По овој правилник се определуваат звањата на 

службениците во шумарско-техничката помошна слу-
жба и на службениците што вршат извршни работи 
кај шумските стопанства, градските, околиските и оп-
штинските народни одборот и другите државни органи, 
установи и претпријатија што управуваат со државни 
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шуми или вршагг надзор над газдувањето со приватни 
и задружни шуми. 

По овој правилник се определуваат платите за 
службениците во шумарско-техничката помошна слу-
жба запослени кај државните органи и за службени-
ците за кои во смисла на чл. 25 од Основната уредба 
ѕа установите со самостојно финансирање е опреде-
лено да се плаќаат "по прописите што важат за др-
жавните органи. 

Член 2 
Звањата на службениците, во шумар еко-техничката 

помошна служба се: 
1) помошен шумар, 
2) шумар, 
3) надзорник на шуми 

Член 3 
За звањето помошен шумар е потребна основна 

школа и завршен курс за тоа звање во шумарска шко-
ла, отслужен воен срок и потполно телесно здравје, 

За звањето шумар е потребно најмалу 3 години 
служба во звањето помошен шумар и положен испит 
за шумар или завршена нижа шумарска школа или 
соодветен шумарски курс, отслужен воен срок и пот-
полно телесно здравје, 

Член 4 
Звањата на службениците во шумарско-технич-

ката помошна служба се распоредуваат во следни 
платни разреди: 

1) звањето шумар од XIX до XVI платен разред 
заведу чио; 

2) звањето надзорник на шуми од XV до ХШ 
платен разред заклучно. 

Член 5 
Платата на помошен шумар изнесува 5.000 динари 

месечно, а со повишици по годините на служба до 
6.300 динари. 

Повишицата на платата на помошен шумар изне-
сува ЗОО .динари месечно и се дава после секои три 
години служба. 

Член 6 
Службениците во звањето шумар и надзорник Hai 

*иуми напредуваат во виши платни разреди редовно 
после секои три години ефективна служба. 

Ако старешината наоѓа службеникот да не се за-
ложува на работа и поради тоа да не заслужува да 
биде унапреден во виши платен разред ќе побара да 
поведе постапка персоналната комисија од чл. 43 на 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи поради давање оцена за 
работата на службеникот. 

Ако комисијата даде неповолна оцена, службени-
кот останува во истиот платен разред најмалу уште 
година дена. 

Член 7 
Службеникот во звањето помошен шумар може да 

биде унапреден во звањето шумар после три години 
служба проведена во звањето помошен шумар и по-
ложен стручен испит за шумар, ако ги врши со успех 
работите на своето звање. 

Службеникот во звањето шумар кој има три го-
дини служба во последниот плате« разред на своето 
звање може да биде унапреден во звањето надзорник 
на шуми, ако ги .врши со успех работите на своето 
звање и ако го положи стручниот испит за надзорник 
на шуми. 

Член 8 
Службеникот што ќе провеле три години ефек-

тивна служба во завршниот платен разред на своето 
звање, а не ќе биде унапреден во више звање, добија 
периодски повишици. Секоја периодика повишица из-
несува ЗОО динари месечно, 

Периодските повишици се даваат по службена 
должност после секои три години ефективна служба. 
Во секој завршен платен разред можат да бидат нај-
повеќе три периодни повишицу 

Член 9 
На службениците во шумарско-техничкгта помо-

шна служба во звањето помошен шумар, шумар и 
надзорник на шуми кога вршат теренска служба, им 
припаѓа одделен додаток. 

Додатокот од претходниот став не им припаѓа на 
службениците во шумарско-техничката служба, ако 
постојано или во поголем дел работното време го 
проведуваат во канцеларија. 

Член 10 
Одделиш додаток од чл. 9 на овој правилник из-

несува, и тоа: 
1) до 15% од месечната плата на службеникот во 

звањето помошен шумар и основната плата на слу-
жбеникот во звањето шумар; 

2) до 10% од основната месечна плата на службе-
никот во звањето шумарски надзорник; 

Висината на додатокот од претходниот став се 
определува според тежината на теренот, големината 
на службениковиот реон, од тоа колку е нападната 
шумата и од обемот на работите во службепиковиот 
реон. 

Решение за доделување додаток донесува старе-
шината односно органот надлежен за назначување во 
согласност со персоналната комисија од чл. 43 на 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи. 

„ Член 11 
Додатокот припаѓа од првиот та на наредниот 

месец по донесувањето на решението за доделување 
додаток и се исплатува месечно однапред заедно со 
платата. Додатокот им припаѓа на службениците и за 
време на платениот годишен одмор, болување до 30 
дена и отсуство до 7 дена 

Вкупниот износ на овие додатоци не може да 
прејде 10% од вкупниот фонд на платите на сите 
службеници на односната организациона единица што 
имаат право на овој додаток. 

Член 12 
Службениците кои на денот на влегувањето во 

сила на овој правилник се затечени- во служба се пре-
ведат и распоредуваат во звањата и платните раз-
реди предвидени со .овој правилник спрема стручната 
спрема и годините на служба. 

Член 13 
Сообразно на одредбата од чл. 12 на овој пра-

вилник службениците затечени во звањата: 
а) шумар — се преведат во звањето шумар; 
б) постар шумар — во звањето надзорник на 

шуми. 
Службениците од претходниот став што имаат 

нижа шумарска школа или шест ом ес еч ен шумарски 
курс, се распоредуваат во следните платни разреди: 

— службениците под а) од XIX до XVI платен 
разред заклучно; 

— службениците под б) од XV до ХШ плате« 
разред заклучно. 

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

Службениците под б) што имаат до 12 години слу-
жба се распоредуваат во XV платен разред, преку] 
дванаесет до петнаесет години во XIV, а преку пет-
наесет години во ХШ платен разред. 

Член 14 
Службениците од чл. 13 на овој правилник што« 

немаат нижа шумарска школа односно шестоме сечеш 
шумарски -курс, но имаат најмалу десет години слу-
жба и положен стручен испит, а работите од своето 
звање ги вршат со успех, се распоредуваат во плат-
ните разреди по одредбите 'од претходниот член, со 
тоа што на службениците под а) за почетен платен! 
разред им се сметаат шест години, а на службениците 
под б) петнаесет години. 
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Член 15 
Службениците што не ќе бидат преведени по чл. 

14 од овој правилни«, се преводат во звањето помо-
шен шумар. 

При преводењето платите на помошните шумари 
се определуваат по одредбата на чл. 5 од овој пра-
вилник. 

Член 16 
Службениците во звањето шумар и надзорник на 

шуми што немаат стручен испит, должни се да поло-
жат испит во срок од една година сметајќи од денот 
на преводењето. Додека не го положат овој испит не 
можат да бидат унапредени во виши платен разред. 

Член 17 
Во сето другото за службениците во шумарско-

техничката помошна служба важат одредбите на О-
сновната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи. 

Член 18 
Овој правилник' влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 1250 
28 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шумарство, " 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
Согласен, 

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

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

417. 
Врз основа на чл. 6 од Основната уредба за зва-

" .ата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бо. 14/52) Советот за за-
конодавство и изградба на народната власт на Владата 
на ФНРЈ, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОДАТОКОТ ЗА ТЕРЕНСКА РАБОТА НА 

СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ГЕОДЕТСКАТА СЛУЖБА 
Член 1 

На службениците во геодетската служба што 
вршат теренски работи вон местото на редовното слу-
жбување им припаѓа дневен додаток за теренска ра-
бота. 

Член 2 
Со обзир на тежината на работите и условите на 

животот на службениците што ги вршат, теренските 
работи се распоредуваат во групи, и тоа: 

1. во прва група. 
а) тр и анту л аци ј а: 
б) нивелман со висока точност; 
в) прецизен нивелман од II и III ред; 
г) преш.зна полигонометрија и сврзани точки; 

2. во втора група: 
а) детален премер; 
б) одржување на премерот; 
в) премер во врска со разграничувањето на ка-

тастарските општини; 
3. во трета груда: 

а) изложување катастарски операти со допол-
нителен прем е и: 

б) геодетски работи сврзани за извршување 
на други технички работи. 

Член 3 
На службениците што ги вршат теренските работи 

распоредени в 0 претходниот член во прва група, им 
припаѓа дневен додаток во висина на износите на 

дневниците за службените патувања на државните 
службеници 

На службениците што ги вршат теренските работи 
распоредени во претходниот член во втора група им 
припаѓа дневен додаток во висина од 90%, а на слу-
жбениците што ги вршат работите од трета група им 
припаѓа дневен додаток во висина од 85% од изно-
сите на дневниците за службени патувања на држав-
ните службеници. 

Член 4 
Кога работите распоредени во чл. 2 од овој пра-

вилник во прва група се вршат по планински и не-
проодни терени, износите на дневните додатоци опре-
делени по претходниот член се наголемуваат за 10 

Кога работите распоредени во чл. 2 од овој пра-
вилник во втора група се вршат по планински и непро-
одни терени, износите на дневните додатоци опреде-
лени по претходниот член се наголемуваат за 5%. 

Како планински терени во смисла на претходните 
ставови се сметаат сите терени со надморска висина 
над 1.300 метг.а. 

Како -непрооди« терени се сметаат испоесечените 
терени со релативна висинска разлика од 200 и повеќе 
метра кои искажуваат значителна развиеност на рел-
јефот, а кои заземаат поголем дел од поврвнината на 
која се вршат работите (на пр.: кратките краеви ва 
Далмација, Херцеговина, Ирна Гора и сл.; клисури, 
кањони; мочуришта — трс јари). 

Решение за наголемување износите на дневните 
додатоци за определени работи на определени терени 
донесува началникот на Главната геодетска управа 
при Владата на ФНРЈ, односно началникот на геодет-
ската управа на народната република. 

Член 5 
На службениците во помошни служби на теренот 

(административна, финансиска и комерцијална) што-
вршат исклучиво канцелариски работи, дневниот до-
даток за теренска работа им припаѓа во висина ед 
75% од износите на дневниците за службени патувања. 
На државните службеници 

Члш б 
На службениците што ги вршат теренските работи 

од чл. 2 на ово: правилник вон своето место на слу-
жбување, а можат по извршената работа да се враќаат 
секидневно во своето мссто на службување, може да 
им се исплатува на име дневен додаток за теренска 
работа најмногу до 50% од износите на дневниците 
за службени патувања на државните службеници. Ре-
шение за ова донесува началникот на геодетската 
управа на народната република во согласност со ми-
нистерот на финансиите на народната република. 

Член 7 
На службениците што примаат дневен до'ат ок за 

теренска работа не им припаѓа надокнада на трошко-
ви те за одвоен живот од фамилијата осем на службе-
ниците што можат да се враќаат секидневно во ме-
стото на службување. 

Член 8 
Дневниот додаток за теренска работа се испла-

тува оуназад и тоа на крај на месецот, односно по 
завршетокот на теренската работа, ако е таа завршена 
во текот на месецот. 

По барање од службеникот може да се издаде 
аконтација до износот на месечниот додаток за терен-
ска работа, а во случај да ќе трае теренската работа 
помалу од еден месец, тогаш за онолку дни колку ќе 
трае работата. 

Член 9 
Што се однесува до правдањето на исплатите на 

додатоците ?а теренска работа, на превозните и други 
тоошкови по повод работата иа терен, ќе се приме-
нуваат прописите за патните и селидбгпите трошкови 
на државните службеници. 

Член 10 
Дневните додатоци за теренска рабоiа -е се мендат 

туваат по овој правилник од 1 април 1952 година. 
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Член И 
Со влегувањето во сила на обој правилник пре-

станува важноста на Правилникот за додатокот за те-
ренска работа на службениците од геодетската служба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/49). 

Член 12 
Напатствија за применување на овој правилник 

дава Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,,Службениот лист на Федеративна На-
водна Република Југославија". 

Бр. 1101 
26 јуни 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Советот за законодавство 
и изградба на нап одн ата власт на Владата 

на ФНРЈ, 
Министер на финалните на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. p. 

418, 

Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 
работењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52), Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ препишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ПРОПОРЦИИТЕ ОД ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ПЛАН И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДО-

ХОДОТ ВО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО 

1. Со Општествениот план се предвидени стопи 
ла акумулацијата и фондовите за електростопаноките 
системи, а не за постоевте претпријатија на електро-
стопанството (производни, преносни, дистрибутивни).-
До формирањето на електростопанските системи таму 
каде што тие правно уште не постојат, треба поради 
.пресметување на доходот на системите, веднаш да се 
формираат центри за пресметување при електросто-
панскиге системи. 

2. При центрите за пресметување ќе се формира 
веднаш и времен управен одбор од претставниците 
на постоевте претпријатија што го чинат електро-
стопанскиот систем. 

3. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лис$. на Федераггивна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 220 
26 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

419 
Врз основа на чл. 137 ст. 2 од Законот за социјал-

ното осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии, Советот за народно здравје и со-
ди ја,тма политика на Владата на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И СТАТИСТИКА ЗА 
ПОВРЕДИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ СО НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ 

ВО РАБОТА 
1. За секој осигуреник кој ќе се повреди со не-

среќен случај во работа така што поради повредата 
ќе стане неспособен за работа еден или повеќе дни, 
или поради повредата умре. се поднесува пријава за 
повредата при несреќен случај во работа. 

Пријавата се поднесува на пропишаниот образец 
(образецот бр. 1, ознака 61—01, во прилог на ова на-
патствие), кој мора да биде потполно, точно и четливо 
пополнет, 

2. Пријава за повреда при несреќен случај во ра-
бота е должно да поднесе претпријатието, односно 
установата, ири која се наоѓал осигуреникот на ра-
бота во времето кога се случила несреќата во работа. 

Пријавата се поднесува во два примерка за секој 
повреден осигуреник. 

Обата примерка на пријавата прописано пополнети 
(рубрики бр. 1—19) и заверени со потпис од одго-
ворниот службеник и со печат од 'претпријатието од-
носно установата, претпријатието заедно со болеснич-
ката листа веднаш ќе ги испрати до здравствената 
установа односно до лекарот што му укажал прва 
помош на поведениот осигуреник. 

3. Здравствената установа односно лекарот, кога 
ќе прими од претпријатието односно установата при-
јава за повреда при несреќен случај, е должна веднаш 
да ги пополни во пријавата рубриките бр. 20—28. 

Ако повредениот осигуреник го примила на леку-
вање непосредно болница, претпријатието односно 
установата ги испраќа o6aia примерка на пријавата за 
повреда при несреќен случај во работа непосредно до 
болницата, која е должна да ги пополни рубриките 
бр. 20—28 со потребните податоци. 

4. Здравствената установа односно лекарот, е 
должна обата примерка на пријавата за несреќен слу-
чај во работа, откога ќе ги пополни потполно и точно 
рубриките 20—28 и внесените податоци ги завери со 
потпис од надлежниот лекар и со службен печат, да 
ги испрати До надлежниот завод за социјално осигу-
рување на околната (градот) во срок од осум дена 
од денот кога се случил несреќниот случај во работа, 
односно во срок од 24 часа — ако од повредата при 
несреќниот случај во работа настапила смрт па оси-
гуреникот. 

5. Надлежниот завод за социјално осигурување на 
околната (градот), кога ќе ги прими исполнетите 
обрасци на пријавата задржува еден примерок за свои 
потреби, а вториот го испраќа веднаш, а најдоцна во 
срок од 48 часа, до надлежната око диск а (градска) 
санитарна инспекција. 

Околината (градската) санитарна инспекција е 
должна секој десет дни (на 1-ви, ll-ти, 21-ви во ме-
сецот) да ги испрати сите примени пријави до цен-
тралниот хигиенски завод на народната република. 

6. Кога здравствената установа односно лекарот, 
шри укажувањето ттрва помош или подоцна во текот 
на лекувањето ќе установи дека на повредениот оси-
гуреник му е потребно болничко лекување, попол-
нува заедно со упгтнината за болница и „картон на 
повредениот осигуреник" (образец бр. 2, ознака 10—00, 
во прилогот нг ова напатствие) и го испраќа до бол-
ницата. Болницата го пополнува картонот со пода-
тоци за 1тие внесување е надлежна таа (рубриките 
бр. 14—18). 

Кога болницата ќе прими непосредно на лекување 
повреден осигуреник, таа го пополнува „картонот на 
повредениот осигуреник" во целост. 

По завршеното лекување на повредениот осигу-
реник болницата го испраќа неговиот картон до надле-
жната трауматолошка болница или ло соодветната 
здравствена установа што ќе ја определат советот за 
народно здравје и социјална политика на народната 
република. 

7. Здравствените установи што вршат лекување 
на повредени осигуреници задолжително водат за 
сите случаи на лекување од посреди: поради не среќки 
случаи во работа одделна евиденција, и тоа: 

а) амбулантите — водат картотека на лекувани 
повреди по образецот „повредееичка листа" (обра-
зец бр. 3, ознака 20—22, со прилог на ова напатствие); 
ако амбулантите водат картотека за сите лекувани 
осигуреници, ги внесуваат задолжително истите пода-
тоци во таа картотека, со тоа што на згоден »начин ќе 



Вторник, 1 јули 1952 СЛУЖБЕН ЛИС! НА ФНРЈ 

ги означат видно оние картони во кои се внесени 
податоците што се однесуваат до повреди; 

б) болниците — пополнуваат за сите осигуреници 
лекувани од повреди ,.болеснички лист на лицата леку-
вани од повреди" (образец бр. 4, ознака 10—01, во 
прилогот на ова напатствие), наместо или со уоби-
чаена историја на болувањето, и ги држат тие ли-1 

СТОБИ средени како картотека на лица лекувани од 
повреди. 

8. Советите за народно здравје и социјална по-
литика на народните републики, врз основа на обра-
ботените податоци за повредите при несреќните слу-
чаи во работа по образецот бр. 61—01, составаат 
месечни и годишни табеларни прегледи, според обра-
зецот што ќе го издаде Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ. Еден 
примерок од овие табеларни прегледи советите за 
народно здравје и социјална политика на народниве 
републики испраќаат до Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ, и тоа нај-
доцна до 20-ти во месецот за минатиот месец, одно-
сно до 1 март секоја година за минатата година. 

9. Советите за народно здравје и 'социјална поли-
тика на народните републики односно Советот за на-
родно здравје и социјална политика на Владата на 

ФНРЈ ќе ги испраќаат, согласно, до надлежните одно-
сно заинтересираните државни органи резултатите 
утврдени со обработката на податоците од табелар-
ните прегледи предвидени во претходната точка. 

10. Прекршоците на должностите определени во 
ова напатствие се расправаат по одредбите од точ. 1 
и 5 на чл. 125 од Законот за социјално осигурување 
на работниците и службениците и нивните фамилии. 

11. Обрасците предвидени во оваа напатствие ќе 
ги печатат советите за народно здравје и социјална 
политика на народните републики за потребите на 
сите претпријатија и установи на -своето подрачје. 

12. Обрасците пропишани во ова напатствие се 
составен дел од него, 

13. Ова напатствие влегува во сила на 1 јули 1952 
година. 

Бр. 8174 
21 јуни 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот да •народно здравје* 

и социјална политика, 
др Павле Грегори«, е. р. 

ПРИЈАВА ЗА ПОВРЕДА ПРИ НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ ВО РАБОТА 
Тек. бр. во книгата за несреќни 

случаи во работа Го пополнува 
органот за 
социјаЈШо 

осигурување 

ПРИЛОГ I 

Број Датум на приемот 
Шифра на стопанската дејност 
Пријава експедирана до. Советот з^ нар. здравје 

1 Назив на претпријатието или установата 
2 Вид на претпријатието или установата, со што се за-

нимава претпријатието, мелница, пилана ити. 
3 Место на работењето на претпријатието или устано-

вата, место, околија, улица-, кај бродови име на бродот 

а) Презиме и име татково име 
б) раѓање: датум место околија-град 

4 Повреден в) становање и адреса 
г) занимање, школска опрема, завршени стручни курсеви 
д) звање 

5 Работа што ја вршел повредениот 
6 Колку време ја вршел повредениот работата при 

која се повредил 
7 Дали се случила несреќата при прекувремена работа 

или вонредна работа 

8 Колку часа бил постојано запослен повредениот пред 
несреќата 

9 Како се случила несреќата: ден, месец, година; во кој 
час, кој ден во неделата 

10 Каде се случила несреќата: во работилница и која, 
магацин, на пат за работа, местото точно да се означи 

И Дали се случила слична несреќа на исто или друго 
место на работата и кога 

12 Дали повредениот веќе претрпел некоја слична несреќа 

13 Извор на несреќата: да се наведе непосредниот извор 
на несреќата како на ир.: парни котел, циркулар, тран-

14 Како се случила несреќата: подробно да се опише 
што работел повредениот непосредно пред несреќата, 
кои околности влијаеле да се случила таа, дали несре-
ќата се случила поради недостиг на мерки и кои, по-
ради неправилен технички уреѓаи или помошни сред-
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ства., поради непотребно напуштање на работното ме-
сто, преморен ост, лична невнимателност на други лица 
ита. кај потешки случаи да се приложи скица 

15 Презиме и адреса на непосредниот _ работеводител 
16 Презиме и име и адреса нз> очевидец 

61-01 

(на грбот) 
17 Фамилијарни членови што ги издржувал повредениот, 

брачен другар, брачни и вонбрачни деца, усвоени 
деца, внучиња итн. — да се наведат нивните имиња 
и точна адреса _ 

18 Ако се повредени повеќе лица, треба да се наведе 
нивниот број и колку имало мртви 

Потпис на техничкиот раководител на прет-
Датум . М.П. пријатието или неговиот овластен заменик 

(кај приватниот секотор потпис на работо-
давецот) 

19 Забелешка на санитарниот инспектор односно »елек-
тор от на трудот: 
Датум и место —— Потпис на инспекторот 

ИЗВЕШТАЈ ОД АМБУЛАНТАТА (ОДНОСНО ЛЕКАРОТ): 

_ 20 Назив на амбулантата, презиме на лекарот и адреса 
21 Каде се наоѓа повредениот 

22 Прва н§мош, при кого, каде и кога 
23 Исказ на повредениот за несреќата: како и зошто се 

случила несреќата 
24 Дијагноза 
25 Оболенија и недостатоци на повредениот, неа а в исни 

од сегашната повреда 
2б_ _Дали повредениот е способен за работа или не 
27" Време предвидено за лекување, односно траење на 

неспособноста за работа 
28 Други забелешки на лекарот 

Датум и место 
М.П. Потпис на амбулантниот лекар 

ПРИЛОГ 2 
АМБУЛАНТА — ПОЛИКЛИНИКА КАРТОН НА ПОВРЕДЕНИОТ ОСИГУРЕНИК 
во Презиме и име _ _ 

1) Датум на раѓањето 2) Место на раѓањето 
3) Сегашен стан 
4) Занимање (вид на работа) , 5) Звање _ 

' 6) Претпријатие во кое работи: назив 7) Каде се случила несреќата 

8) Ден, час, минут на повредата „ ___ __ 
9) Состојба: несвест, откога и колку трае, бледило, 

пулс, дишење, крвавење, повраќање . „ 

10) Прва помош: кога, кој, од моментот на повредата 
до амбулантата (ден, час, минут), лекови, опскрба 
на раната, начин на имобилизам ја, Eemarch, час, 
апликации ' 

«г 
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11) Транспортирање, кога, (ден, час, минут) и траење. 
12) Како (пеш, со ауто, кола, носила) 
13) Вид на повредата (дијагноза) 

10-00 
Потпис на лекарот 

(на грбот) 
БОЛНИЦА 

во 
14) Дијагноза 

15) Начин и траење (од-до, ден, час) транспортирање 
до болница 

16' 
Н а ч и н на л е к у в а њ е т о 

Д;лум — час конзервативно оперативно анестезија имобилизација примарен 
резултат 

ј 

17) Датум на завршеното лекување, опис, последица 
на повредата, смрт, работна способност 

18) Дали е потребно натамошно лекување и какво 

вп ден 19 — год. Потпис на лекарот 

Прилог 3 
ПОВРЕДЕНИЧКА ЛИСТА 

Амбуланта Име 

• 

Датум на раѓањето Занимање Становање 

Д И Ј А Г Н О З А 

Време на повредата Време на обработката 

Датум Час Ден во Работен час Датум Час 
неделата 

Место на повредата 
(работно место) 

Анамнеза 

Статус 

20—22 
(на грбот) 

Датум Амбулантно лекување Терапија 
Статус 

Отпуштен о д амбулантното лекување Испратен во 



е . ана 66^.— Број 35 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Вторник, 1 јули 1952. 

Прилог 4 

БОЛЕСНИЧКИ ЛИСТ НА ЛИЦАТА ЛЕКУВАНИ ОД ПОВРЕДА 

Датум и час на приемот Мат бр ' Бр. на гописот 

У С Т А Н О В А 

Име Адреса на станот (и на родбнната) 

Занимање и запослување Датум и место на раѓањето 

Д И Ј А Г Н О З А 

Датум на повре- Час Работен час Ден во неделате Место на Транспорт (начин, траење; 
дата повредата 

Прва помош (кога, ко}, лекови, завој, Esmarch, 
имобилизам ја 

Лаборат. прегледи (алкохол во крвта, WK. 
мокрава и др.) 

Анамнеза (начин и околности на повредата 

Општа состојба (шок, несвест, пулс ити.) Терапија на општата состојба 

Повреда на коски и зглобови (скица) Повреда на меки делови (кожа, нерви, 
крвни садови, внатрешни органи) 

1 0 - 0 1 

гроот) 

Час Начин на лекувањето (конзервативно, оперативно, анестезија, 
^мобилизација, примарен резултат) 

Отпуштен 

Датум 

Преместен Податоци за смртта 

Подоцнежно амбулантно лекување, статус Терапија 

Компликација Време на потполната 
имсбилизација 

Резултат Добар Среден | Лош 

! 
Време на протекцијата и 
физиотерапизата 

Анатом, 1 
i 

t 
\ 

Време на целокупното 
лекување 

функ, 

Конечан резултат (зараснување, деформација, едеми, болови, функција ити, 

Подоцнежна контрола Работна способност и преквалификација 

Мислење на хирургот Мислење на 
паниентот , 
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420. 

По предлог од Комисијата на Владата на ФНРЈ, 
а врз основа на чл. 62 од Уредбата за звањата и пла-
тите на службениците на Народната банка на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52), Советот за за-
конодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНА КА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 15 ВО ВРСКА 
СО СТ. 3 ЧЛ. 37 И СТ. 2 ЧЛ. 48 ОД УРЕДБАТА ЗА 
ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 

I. Со одредбите од ст. Г и 2 на чл. 15 од споме-
натата уредба е предвидена можност да може слу-
жбеник во звањето помошен банкарски службеник да 
биде унапреден во звањето банкарски службеник во 
XIII платен разред и натаму да напредува до X пла-
тен разред заклучно, а службеник во звањето бан-
карски службеник со средна стручна спрема во зва-
њето виши банкарски службеник во IX односно VIII 
платен разред, и натаму да напредува до VI платен 
разред заклучно, под услов да го положи одделниот 
стручен испит од ст. 3 чл. 15 на уредбата. 

Овие одредби треба да се разберат така што да 
се однесуваат тие и до службениците што ќе бидат 
преведени по ст. 3 чл. 37 во звањето виши банкарски 
службеник во IX односно VIII платен разред, како и 
до службениците што ќе бидат преведени! по ст. 2 чл. 
48 во звањето банкарски службеник во XIII платен 
разред. 

Спрема тоа, службениците што ќе бидат преве-
дени по одредбите споменати во претходниот став не 
можат да напредуваат во натамошните платни разреди 
се4 додека не ќе го положат одделниот стручен испит 
предвиден во ст. 3 чл. 15 од Уредбата за звањата и 
платите на службениците на Народната банка на 
ФНРЈ. 

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

Бр. 1693 
20 јуни 1952 година 

Белград 

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

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

421, 
Врз основа на чл. 30 од Уредбата за инвалидските 

принадлежносги („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 33/52), 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПЛАТА ДЕЛОТ НА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ ВО БОНОВИ ЗА КУПУВАЊЕ ИН-
ДУСТРИСКИ СТОКИ СО 80% ПОПУСТ НА УЖИВА-
ТЕЛИТЕ НА ЛИЧНА И ФАМИ ЛИ ЈАРИ А ИНВАЛИД-

НИНА 

1) На уживателите на лична инвалиднина и инва-
лидски: додаток им се исплатува 27% оа тие при-
кадлежносги во бонови за купување индустриски 
стош со 80% попуст. 

На уживателите на. фамилијарна инвалиднина, кои 
покрај инвалиднина примаат и инвалидски, додаток, 
им се исплатува 27% од тој додаток во бонови за 
купување индустриски стоки, со 80% попуст. 

Ако наведени ге инвалидски принадлежности не се 
исплатуваат во полн износ за тоа што се врши од 
нив запирање во смисла на чл. 30 од Законот за во-
ените инвалиди од војната, делот што се исплатува 
во бокови се пресметува само од износот што оста-
нува за исплата по извршеното запирање. 

Боновите за купување индустриски стоки со 80% 
попуст се пресметуваат во парична вредност од 4 ди-
нари по единица. 

2) Советите за народно здравје и социјална по-
литика на народните републики ќе т р г у в а а т потребен 
износ на индустриски бонови кај надлежната работна 
единица на Народната банка на ФНРЈ со плаќање на 
противвредноста во пари. 

3) Напатствие и објасненија за начинот на испла-
тата делот на инвалидските принадлежности во бо-
нови ќе донесува по потреба Претседателот на. Со-
ветот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ. 

4) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува при) 
исплатата на ин в алидини ат а и инвалидскиот . додаток 
што им припаѓаат на уживателите од 1 јули 1952 го-
дина по Уредбата за инвалидските принадл ежи ости 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/52). 

Бр. 219 
26 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот со кет, 
Борис Кидрич, е. р. 

422 . 
Врз основа на чл, 16 од Уредбата за данокот на 

вишокот на фондот на платите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/52), Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ ДАНОКОТ НА ВИ-
ШОКОТ НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ ВО ПОМОР-

С К О Т О 

1) Во просечната заработка на работниците п 
службениците во пом орството во смисла на чл. 3 ' 
под а) на Уредбата за данокот- на вишокот на Фон-
дот на платите, не се засметали следните примања 
на работниците и службениците што го теретат фон-
дот на платите: 

а) натуралните примања на укрцаниот персонал 
на бродовите и на техничките пловни објекти: 

П) храна и пијалок (вино); 
(2) службено односно работно облекло; 
б) паричните примања: 

(1) определен износ на странска валута што го 
прима укрцаниот персонал за време кога се задржува 
бродот вон крајбрежното море на ФНРЈ; 

(2) надокнади за подводна работа (додаток за 
ронење) на ронилец; 

(3) надокнади за зајакната исхрана поради одр-
жување на потребната кондиција на ронилеци; 

в) натурални и парични примања на. .персоналот 
што е постојано на работа вон територијата на Феде-
ративна Народна Република Југославија. 
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2) Предните примања, што не се содржани во 
просечната заработка на работниците и службениците 
се исплатуваат на терет на остварениот фонд на пла-
тите, потоа остатокот на остварениот Фонд на пла-
тите се Упоредува со просечниот фонд на платите се 
утврдува стопата на вишокот на фондот на платите и 
ст оп ат а на данокот на вишокот на фондот на платите. 

3) Пресметувањето и исплатувањето на данокот 
на вишокот на фондот на платите по ова решение ќе 
се врши од 1 јануари 1952 година. 

4) Ова решение влегува во сила со денот -на обја-
вувањето во ,,Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 218 
26 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министар на поморството на ФНРЈ, 
Макс Баке, е. р. 

4 2 3 

Врз осмоза ка чл. 26 во врска со чл. 15 од Уред-
бата за извозот и увозот на стоките и за девизното 

;работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52), а во 
.согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ Д1 ЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕД-
СТВА ШТО КЕ И' ГО ПРОДАВААТ НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА ФНРЈ СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ 
СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1) Социјалистичките стопански организации ќе и' 
Продаваат на Народнава банка на ФНРЈ по званичен: 
курс 55% од девизните средства наплатени од извозот 
на стоки после 30 јуни 1952 година. 

2) Социјалистичките стопански* организации што 
вршат транспортно и услужно работење со странство, 
ќе и' .продаваат на Народната банка на ФНРЈ по зва-
ничен курс 55% на девизните средства од остваре-

1 BIOTO годишно позитивно девизно салдо од наведеното 
{работење со тоа што се должни месечно како аванс 

јда и' продаваат на Народната банка на ФНРЈ нај,ма лу 
"65% на девизните средства од 1/12 на планираното 
.годишно позитивно девизно салдо. 

Социјалистичките стопански организации најдоцна 
во срок од 90 дена, сметајќи од 31 декември секоја 
година ќе извршат дефинитивна пресметка со Народ-
ната банка на ФНРЈ што се однесува до нивната 
вкупна обврска од претходниот став. 

3) Девизните средства што се должни да и* га 
продадат на Народната банка На ФНРЈ стопанските 
организации од точ. 1) и 2) на ова решение, претста-
вуваат девизни средства на Фондот за покриќе на 
општодржавните девизни потреби. 

4) Технички напатствија за. спроведување на ова 
решение ќе издава Народната банка на ФНРЈ. 

5) Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 
година. 

Бр. 14246 
28 јуни 1952 година 

Белград 

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

Согласен, 
Министер на Владата на, ФНРЈ 

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

424. 

Врз основа на чл. 26 а во врска со чл. 15 од Уред-
бата за извозот и увозот на стоките и за девизното 
работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52), во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАБАВКА ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ОД СТРАНА НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАДЛЕШТВАТА 

И УСТАНОВИТЕ 

1) Општествените организации, надлештва га и у-
становите,што не располагаат со сопствени девизни 
средства или што не се опфатени со Фондот за покри-
ќе на општодржавните девизни потреби, можат да на-
бавуваат девизни средства на девизното пресметковно 
место само со посредување на Народната банка на 
ФНРЈ, а под условите што важат на девизното пре-
сметковно место. 

Буџетските установи, при купувањето на девиз-
ните средства во смисла на претходниот став, ќе и' 
поднесуваат на Народната банка на ФНРЈ потврда од 
надлежниот наредбодавец за расположив нот динарски: 
износ за купување девизни средства (чл. 15 ст. 2 од 
Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девиз-
ното работење). 

2) Технички напатствија за спроведување на ова 
решение ќе издава Народната банка на ФНРЈ. 

3) Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 
година. 

Бр. 14247 
28 зуни 1952 година 

Белград 

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

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

425. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за. изменување 

на Уредбата за надлежноста за определување и кон-
трола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ4', 
бр. 47/51), и чл. 9 од Уредбата за надлежноста за опре-
делување и контрола на цените и тарифите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 63/51), а во согласност со Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ и со Претседателот 
на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧ-

КИОТ, ПОМОРСКИОТ И РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ 

1) Плановите на Здружението на слепиве на Ју-
гославија, до заклучно 20% способност на гледање 
уживаат повластица во возењето 75% од редовната 
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возна цена so железничкиот, поморскиот и речниот 
сообраќај и тоа 3 патувања (6 возења) годишно. 

Слепите до заклучно 10% способноста на гле-
дање, кога ја користат повластицата од точ. 1, како 
и кога патуваат со повластицата што е предвидена за 
годишен одмор со тарифата, имаат право на пратител 
кој се превезува бесплатно. 

2) Како член на поуска фамилија, во смисла на 
користењето повластици во возењето во железнич-
киот, поморскиот и речниот сообраќај се сметаат и 
родителите, што ги издржува имателот на правото на 
повластици а не се способни за работа. 

Право на повластица во возењето како членови 
на фамилијата имаат и децата стари преку 18 години 
ако се трајно неспособни за работа, 

3) Се овластува Министерот на поморското, Ди-
ректорот на Главната дирекција на југословенските 
железници и надлежниот орган на републичката влада 
да го пропишат на(чинот за користење на повластиш^ 
од точ. 1) и 2). 

4) Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 
година. 

Бр. 1819 
27 јуни 195-2 година 

Велеград , 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај 

и врски, 
Крсто Попивода, е. р. 

Согласни: 
М ини етер на финансиите на ФНРЈ 

Милентије Поповиќ, е. р, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

426. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменување 

на Уредбата за надлежноста за определување и кон-
трола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 47/51), и врз основа на чл. 9 од Уредбата за над-
лежноста за определување и контрола на. цените и 
тарифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/51), а во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ и со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗНИТЕ 
СТОКИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, ПОМОРСКИОТ, РЕЧ-

НИОТ И ДРУМСКИОТ СООБРАКАЈ 

1) Решението за дополнување на тарифите за 
цревозење стоки во железничкиот, поморскиот, реч-
ниот и друмскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 18/52), кое се однесува до наплатата на додаток 
за превожење вино и ракија се т в а вон сила. 

2) Ово решение влегува во сила на 26 јуни 1952 
година. 

Бр. 1874 
25 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

Претседател на Советот'за сообраќа! 
и врски, . 

Крсто Попивода, е. р. 

Согласни; 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател па стопанскиот совет, 
'Борис Кидрич, е. р. 

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

427. 

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 
стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на про-
изводите и за пооизводителните спецификации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната комисија 
за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 
ЗА ВИЈЦИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат југословенски стандарди: 
Вијци, навртки и прибор 
Дефиниции и ознаки на поимите JUS М.В1.001 
Лијаметри на бургиите за дупки со 

метрички навој од редот А JUS М.В1.003 
Цицаме гри на дупки за вијцн и слични 

делови со метрички навои од сите 
редови JUS М.В 1.004 

Излези и жлебови на надворешните ме-
трички навои JUS М.В1.005 

Излези и жлебови на внатрешните ме-
трички нав ои JUS М.В1.006 

Излези и жлебови на надворешните 
Витвортови т^вои JUS M.B1.Q07 

Излези и жлебови на внатрешните 
Витвортови навои JUS М.В1.008 

Конусни удлабини за вијци 90° и 60° JUS М.В1.009 
Цилиндрични удлабини за вијци JUS М.В1.010 
Удлабини за вијци со тристрана глава JUS М.В1 ОИ 
Завршеци на вијци од 1 до 150 мм 
Метрички навој JUS М.В1.012 
На ре цк ање JUS M A1.151 
Вијци со шестространа глава. Изработка 1 
Метрички навој _ М 5 до М 52 JUS М.В1.050 
Вијци со шестространа глава, Изра-

ботка 2 и 3 
Метрички навој — М 12 до М 52 JUS М.В1.051 
Вијци со шестространа глава. Изра-

ботка 3 
Метрички навој — М 1,7 до М 10 JUS М.В1.052 
Вијци со шестространа глава со навој до 

главата. Изработка 2 и 3 
Метрички навој — М 12 до М 52 JUS М.В1.053 
Вијци со шестространа глава со навој 

до главата. Изработка 3 
Метрички навој _ М 1,7 до М 10 JUS М.В1.054 
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Вијци со шестространа глава. Изра-
ботка 3 

Метрички навој - М 8 X 1 до М 100x4 JUS М.В1.060 
Ви јад со мала шестро страна глава', со 

шилак и навој до главата. Изра-
ботка 3 

Метрички навој — М 6 до М 36 JUS М.В1.070 
Вијци со четвртаста глава и цилиндри-
Вијди со цилиндрична глава. Изработка 3 
Метрички навој — М 6 до М 36 JUS М.В1.071 
!Вијии со четвртаста глава и венец. 

Изработка 3 
Метрички навој ~ М 5 до М 24 JUS М.В1.090 
Вијци со четвртаста глава и цилиндри-

чен завршок. Изработка 3 
Метрички навој — М 5 до М 24 JUS М.В1.091 
Виши со четвртаста глава, венец и со 

цилиндричен зр ца ле-ст завршне. Изра-
ботка 3 

•Метрички навој — М 8 до М 24 JUS М.В1.092 
!Вијци со симетрична глава. Изработка 3 
{Метрички навој — М 1 до М 36 JUS М.В1.100 
Вијци со зрцалеста глава. Изработка 3 
'Метрички навој — М 1 до М 10 JUS М.В1.110 
Вијт со мала зрцалеста глава. Изра-

ботка 3 
: Метрички навој - М 1 до М 10 JUS М В1.111 
Вијци со широка зр ца дест а глава. Изра-

ботка 3 
|Метрички навој — М 1 до М 10 JUS М.В1.112 
'Вијии со полутркалеста глава. Изра-

ботка 3 
Метрички навој —. М 1 до М 10 JUS М.В1.160 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила 
со денот на објавувањето на ова решение. 

Бр. 3128 
23 јуни 1952 година 

Белград 
Вд. Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Миле Љубичин, с. р. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ по извр-
шеното сравнување со изворниот текот, установи дека 
во Решението за изменувањата и дополнувањата на 
основните распореди на контата (контните планови) 
иа државните стопански претпријатија, објавено во 
„Службениот лист на ФНРЈ", бр. 31 од И јуни 1952 
година се поткрале долу наведените грешки и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛ-
НУВАЊАТА НА ОСНОВНИТЕ РАСПОРЕДИ НА КОН-
ТАТА (КОНТНИТЕ ПЛАНОВИ) НА ДРЖАВНИТЕ 

СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Во точ. 6) Конто 200 Укалкулирани заработки 
место 200/2 Укалкулираш! променливи заработки што 
се исплатуваат најповеќе До полниот износ, називот 
на контото треба да гласи 200/2 Укалкулирани про-
менливи заработки и надокнади што се исплатуваат 
најповеќе до полниот износ. 

2) Во точ. 8 Контото 202 Остварени заработен во 
првата реченица место „на терет на контото 950 
Остварен доход, треба да стои „на терет на контото 
959 Распоред на остварениот доход". 

3) Во точ. 8 Конто 202 Остварени заработи , во 
втората реченица треба да се додаде „рѕализираните", 
така да гласи „за покриќе на исплатените аконтации 
до висината на реализирани ге укалкулирани зара-
ботен". 

4) Во точ, 9 Конто на класата 5 место „во смисла 
на дополнувањето на Напатствие™ за начинот на 
пресметувањето на материјалните вредности на но-
вите цени", треба да стои: .„во смисла на Второто на-
патствие за начинот на пресметувањето на матери-
јални! е вредности на новите цени". 

5) Ка страната 602 во првиот став од левата ко-
лона место „контото 910 Распоред на вонредните и 
неработните приходи" треба да стои »,919 Распоред ка 
вонредните и неработните приходи". 

6) На истата страна, во ставовите 2 и 3 место 
„остварените укалкулирани заработи" треба да стои: 
„реализираните укалкулирани заработен". 

К.бр. 12744. — Од Министерството на финансиите 
на ФНРЈ, 23 јуни 1952 година. 

е О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

413. Уредба за извозот и увозот на стоките и 
^ ^ за девизното работење — — — 653 

Уредба за изменувањата и дополнувањата 
на Уредбата за заштита на трудните жени 
и мајките-доилки во работниот (службе-
нички) однос — 655 

415. Правилник за платите и звањата на слу-
жбениците на Државниот осигурите лен 
завод — — — — — — 655 

416. Правилник за звањата и платите на слу-
жбениците во шумарско-техничката по-
мошна служба — — — 657 

417. Правилник за додатокот за теренска работа 
на службениците во геодетската служба — 659 

418. Напатствие за применување на пропор-
циите од Општествениот план и за пре-
сметување на доходот во електростопан-
ството — — — — — — : 660 

419. Напатствие за водење евиденција и ста-
тистика за повредите предизвикани со не-
среќен случај во работа 660 

420. Напатствие за примена на одредбите од 
чл. 15 во врска со ст. 3 чл. 37 и ст. 2 чл. 48 
од Уредбата за звањата и платите на слу-
жбениците на Народната банка ка ФНРЈ 665 

421. Решение за исплата делот на инвалидските; 
припи надлежности во бонови за купување 
индустриски стоки со 80% попуст на ужи-
вателите на лична и фа милијарда инва-
лиднина — — — — 665 

422. Решение за начинот на утврдување данокот 
на вишокот на фондот на платите во по-
морство™ — — 665 

423. Решение за определување делот на деви-
зните средства што ќе и' го продаваат на 
Народната банка на ФНРЈ социјалистичките 
стопански организации — 666 

424. Решение за набавка девизни средства од 
страна на општествените организации, 
надлештва и установите 666 

425. Решение за изменување на тарифите во 
железничкиот, поморскиот и речниот соо-
браќај 666 

426. Решение за изменувања на тарифата за 
пре во зе ње стоки во железничкиот, помор-
скиот, речниот и дру мекиот сообраќај — 667 

427. Решение за донесување југословенски 
стандарди за вијци- 667 

Исправка на Решението за изменувањата и до-
полнувањата на основните распореди на 
контата (контните планови) на државните 
стопански претпријатија — — 668 

Издавач? „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачка установа — Белград, Улица Кралевиќа Марка 
Ло 9 ~ Директор и одговорен уредник Слободан М. Недовиќ, Улица Кралевиве Т р к а бр« & «9 Печат на 

Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


