
НА ФЕДЕ РАТИ ВИЛ НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
„СЛУЖБЕН ЈЖСТ НА ФНРЈ« излегува 
п о потреба, во српско , хрватско , сло-
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Среда, 3 декември 1952 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 58 ГОД. УШ 

Ц е н а на овој број е 20.^- дин. — Прет-
плата за 1952 година изнесува 1600."» 
дин. , а за странство 1500.— динари. — 
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 : Редакција 23-838, 
Администрација 26-276, Продавао од-

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

666. 
В,рз основа на чл. 56 од Основниот закон за 

општествениот придонес и за даноците, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА 

ЗА ТАРИФАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата на данокот на промет која е соста-
вен дел од Уредбата за Тарифата на данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/52) се прават 
следни изменувања и дополнувања: 

I. ВО ДЕЛОТ А — ПРОИЗВОДИ: 
1. Зад тар. бр. 1 се додава нов тар. број кој 

гласи: 
,Да Сите видови бензин Дин. 25.— 
Забелешка: 1) Даночната основица е 1 кг. 

2) даночен обврзник е трговското 
претпријатие за промет со нафта и нафтине деривати 
„Југопетрол" што ја набавува оваа стока непосредно 
од производителот или увозникот. Производителот или 
увозникот се даночни обврзници кога го ставаат во 
промет бензинот без посредување на трговското прет-
пријатие „Југопетрол". 

3) Данокот по овој тар. бр. се плаќа 
од 12 ноември 1952 година. 

На сигге количини бензин затечен на 12 ноември 
1952 година кај трговските претпријатија на големо 
и мало веднаш ќе се пресмета и наплати данокот по 
овој тар. број. По исклучок, трговските претпријатија 
»а промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол" 
ќе го плаќаат данокот по овој тар. бр. при ставањето 
на бензинот во промет." 

2. Во тар. бројот 10 наместо даночната стопа 
„54%" се става даночната стопа „35%" и се додава 
забелешка: 

„3) Данокот по стопата од 35% се плаќа од 27 
Јуни 1952 година." 

3. Во тар. бр. 14 место даночната стопа „дин. 40" 
се става даночната стопа „дин. 35" и се додава 
забелешка: 

„4) Данокот по стопата од 35 дин. се плаќа од 6 
август 1952 година." 

4. Во тар. бр. 16 место даночната стопа „дин. 35" 
се става даночната стока „дин. 25" и се -додава забе-
лешка: 

„3) Данокот по стопата -од 25 дин. се плаќа од 
денот кога со решението од претседателот на сто-
панскиот совет на владата на народната република е 
определена нова — намалена продавна цена во смисла 
на Решението за намалување на единствените пр од авни 
цени на мало на маст и шеќер („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 41/52). 

4) На промет на суровините што служат за произ-
водство на алва („тан"), а кои се произведат од семе-
то на сончоглед, афион и други семиња што служат 
за производство на уље за јадење, се плаќа данок по 
стопата од 120 дин. за еден килограм." 

5. Tap. бр. 18 се менува и гласи: 
„Прехранбените производи врз базата на шеќер и 

какао производи: 

1) какао-маса, какао-путер и какао 
2) чоколадо и чоколадни бонбони 60%^ 
3) други бонбони 25% 
4) кекси 20%, 
5) овошни преработки врз базата на шеќер 

(мармалад, желе, џем, компот, слатко, сируп, 
кандирано овоштие и др.) 12% 

Забелешка: 1) На производите од какао-логачи 
со додаток на шеќер се плаќа данок по точ. 1 од овој 
тар. број. 

2) Данокот по точ. 1 од овој тар. 
број не се плаќа кога какао-масата, какао-путерот и 
какаото се трошат за производство на чокбладо и 
чоколадни бонбони во исто претпријатие и кога им се 
продаваат на други индустриски претпријатија за про-
изводство чоколадо и чоколадни бонбони. Ако инду-
стри-еките претпријатија не ќе ги преработат овие суро-
вини во чоколадо и чоколадни бонбони, туку ќе ги 
стават на друг начин во промет должни се да платат 
данок од продавната цена што ќе ја постигнат." 

6. Во тар. бр. 19 забелешката 3 се менува и гласи: 
„3) Одобренијата за набавка и употреба на шиб-

рит за потребите од точ. 1, 2 и 3 од овој тар. бр. ги 
издава републичкиот орган на управата надлежен за 
стопанството кој може ова овластенине да го пренесе 
на народните одбори чии одобренија ќе ги контро-
лира во секој поедин случај. 

Одобренијата за набавка и употреба на шпириг 
по стопата од точ. 3 за производство на алкохолни; 
пијалоци, можат да -им се издаваат само на специ-
јализираните претпријатија за производство на алко-
холни пијалоци кои ќе ги определи републичкиот орган 
ка управата надлежен за стопанството. Производите-
лите на шпиригг можат да издаваат шпирит по стоката 
од точ. 3 за производство на алкохолни пијалоци само 
по одобренијата што ќе бидат издадени по влегува-
њето во сила на оваа уредба. 

За набавка и трошење на шпирит за целите од 
точ. 1 и 2, денатурисан со општите средства за дена- , 
турисаље и за набавка на шпирит по точ. 4 — не е 
потребно одобрение." 

7. Во тар. бр. 23 наименувањето и столета на 
данокот се менуваат и гласат: 

„Вештачки јаки алкохолни пијалоци: 
1) ликер ' 50% 
2) други пијалоци 14% 

и се додава забелешка: 
„3) Сојузниот орган на управата надлежен за 

ч стопанство може да определи сите или поодделни 
претпријатија да не плаќаат данок на промет на 
вештачки ракии што се направени врз базата на шпи-
рит набавен по стопата од точ. 3 на тар. бр. 19, или 
да го плаќаат по стопата помала или поголема од 
стопата од точ. 2 од овој тар., број." 

8. На крај на тар. бр. 25 се додава забелешка: 
„6) На промет на зимска салама индустриските 

претпријатија плаќаат данок по стопата од 30% од 
продаваната цена." 

9. Во тап. бројот. 28 ги есто даночната стопа „25" 
се става даночна стопа „11,3%" и се додава: 

„Забелешка: 1) Данокот по стопата од 11,3% се 
плаќа од определената продавнја цена на мало. — 
Оваа забелешка важи од 4 август 1952 година. 
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2) Ва време од 1 јануари до 3 август 
1952 година како даночна основица служеше опреде-
лената продавца дена на мало но одбиток на рабатот 
*ито му е одобрен на купувачот од производителот." 

10. Во тар. бр. 29 точ. 5 се менува и гласи: 
„5) Производи на прехранбената гранка: 
А) Прехранбените производи врз базата на шеќер 

II к :\-,о производите: 
(1) какао-маса, какао-путер и какао 75% 
(2) чоколадо и чоколадна бонбони 75% 
(3) други бонбони 50% 
(4) кекс« 35% 
(5) овошни преработки врз базата на шеќер 

(мармалад, желе, џем, компот, слатко, сируп, 
кандирано овоштие и други) 25% 

X) Вештачки јаки алкохолни пијалоци: 
(1) ликер 70% 
(2) други пијалоци 25% 
В) Сириште течно и во прав 20% 
Г) Слаткарски производи со шеќер и со 

други производи за загадување 18% 
ла кра} на тар. бр. 29 се додава нова забелешка: 
„3) За производите од точ. 5 под б) важи забе-

лешката 1 и 2 кон тап, бр. 23. 
4) Како слаткарски пвоизводи од точ. 5 под г) се 

сметаат сите видови колачи и слатки, сладолед и друш 
слични слаткарски производи, осем производите осо-
бено споменати во овој тар. бр. за кои е пропишана 
друга даночна стопа. Не се сметаат како слаткарски 
(Производи во смисла па овој тар. бр. топли и хладни 
ши јг тоди. 

0) Покрај дапо-кот по овој тар. бр., ела'] врските 
дуќани, угостигелсклте претпријатија и другите врши-
тели на угостителските услуги плаќаат уште и дано« 
по тап. бр. 7 на делот Б) од Тарифата на сиот свој 
пролет. 

G) Данокот по овој тар. бр. го плаќаат приватните 
занаетчиски дуќани и други приватни лица како и 
оние државни занаетчиски претпријатија, занаетчиски-
те задруги и занаетчиските претпријатија на задру-
жните и општествените организации што ги приме-
нуваат стопите на акумулацијата и фондовите пропи-
шани за занаетчиството." 

И. ВО ДЕЛОТ Б — УСЛУГИ: 
1: Во тар. бр. 3 наименувањето и даночните стопи 

се менуваат и гласат: 
„На -наемнини на -неподвижни ствари и права на 

нив се плаќа данок од »износот на наемнината (кирија), 
и тоа: 

1) на наемнини на згради или делови на згради 
(станови, локали, ити.): 

ако наемнината изнесува: 

Преку до данокот и 
динари 

400 3 
400 800 6 
800 1.200 10 

1.200 1.600 15 
1.600 2.000 20 
2.000 3.000 30 
3.000 4.000 40 
4.006 6.000 60 
6.000 

со 

2) на наемнини на други неподвижни ствари и 
{Права на неподвижни ствари, од износот или вредноста 
на наемнината 2%.19 

2. Во тао. бр. 7 забелешката 3 се менува и гласи: 
„На прометот на алкохолни пијалоци од сопствено 

производство и на промет на други производи од 
Сопствено производство од прехранбената гранка што 
се предвидени во тар. бр. 29 делот А на Тарифата, 
угостителските претпријатија, слаткарски^ дуќани и 
[другите вршители на угостителски услуги должни се 
да платат данок по соодветниот тар. бр. од делот А 
на Тарифата, а покрај тоа уште и дп ноќ го овој тар. 
бр. на сиот свој промет, без обзир дали е во прашање 

промет нп сопствени производи или производи наба-
вени од други. 

3. Во гар. бр. 8 се прават следни изменувања и 
до пс лиуваља: 

а) наименувањето и стопата под "„Исклучително" 
се менуваат и тласг.т: 

„1) На надокнидата за вршење градежни 
услуги 10% 

2) На надокнадата за вршење шпедитерскн, 
транспортни .и товарно-истоварувачкн услуги 20 Ѕ 

б) на крајот на забелешката 4 се додава: „—од на-
докнадата за градежните, транспортните « товар,чо-псто-
варувачките услуги не може да се одбие вредноста на 
потрошениот материјал"; 

в) забелешката 7 се менува и, гласи: 
„Данокот по озој тар. бр. не се плаќа: 
а) на надокнада за превоз е ње пошта; 
б) на надокнада за градежни услуги, за изградба 

на станбени згради на работниците и службениците и 
за изградба на згради по Уредбата на Владата на НР 
Македонија за изградба станбени згради за бегали': re 
од Егејска Македонија; 

в) на надокнадата што ја примаат учениците и 
редовните студенти за поучување други ученици/' 

JJL ВО ДЕЛОТ В — ДОБРА: 
Во тар. бр. 1 после забелешката 12 се додава нова 

забелешка: 
,,12а) Ако договорот за пренесување неподвижно-

с т не е навремено пријавен од даночниот обврзник, 
облогот на данокот по овој дар. бр. ќе се изврши како 
да настанала даночната обврска на денот па пријавува-
њето односно на денот кога се открила даночната 
обврска што не исклучува да се применат прописите за 
казните. По исклучок, по договорите за пренесување 
неподвижност што се склучени и пријавени пред 1 
јануари 1947 година, по кои уште не е 'извршен облог 
на таксата односно данокот на промет, ќе се обложи 
данокот на промет спрема даночната основица и по 
даночната стопа што вадела иа 1 јануари 1947 година. 

Член 2 
Доколку во чл. 1 од оваа уредба не е инаку пред-

видено, данокот по стопите од оваа уредба се плаќа 
од денот на влегувањето во (угла на оваа- уредба. 

Член 3 
Оваа уредба втерува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 
28 ноември 1952 година 

Г»с лг рад 
Претседател на Владата нп ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

667. 
Врз основа »на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ за дое е сушиве уредби; поради 
согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата и,at ФНРЈ, по предлог од Сто-
парискиот совет на Владата на ФНРЈ. донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УКИНУВАЊЕ 

НА ИНДУСТРИСКИТЕ БОНОВИ 
Член 1 

Во чл. 2 од Уредбата 3iai укинување на индустри-
ските банови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/52) 
е« додава нов став 3 кој гласи: 

„На уживателите на пешик и инвалиди иди ч ж 
пензии и инвалиднини не ќе бидат ир ев едеми иа) мовт 
износи по прописите од Уредбата за определување 
и превожење ма пензиите и инвалидашшге („Службе?? 
лист на ФНРЈ", бр. 39/52) до 31 декември 1952 ѓорѓ-
иа, ќе -им се исплатуваат од 1 јануари 1953 го:пп >; 
»аконтации ш пензиите и -инвалиднивите само во изно-
сите што се исплатувани досега во готови пари (п-г,,-
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зија односио инвалиднина и парична надошла на-
место бокови за прехрана), а не <и противвредноста 
на даду сериските ботош, со тоа што на уживателите 
на пензии, доколку овие износи се пошли од мини-
малните пензии по чл. 7 од Уредбата! за определувана 
и превод сњ е на пензиите и инвглиднините, ќе (Им се 
наплатуваат минималните износи од 4.500 односно 
3.500 динари месечно." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во силф со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Ре и \ блика Југославија". 

28 ноември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Мини е тер на народ ната одбра на, 

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

По овластените од Стопански*) совет 
на Владата на ФНРЈ 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

668» 
Врз аскова иа чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради 
согласуваме односите во -стопанството со новиот 
е I опамети систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 
УРЕДБАТА ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО И ЗА 

ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ НА ТРГОВСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за основите на работењето и за 

фон долг ва платите на трговските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) ставот 2 на 
членот 1 се менува и гласи: 

„Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и 
на продавниците на пр оизводитедните претпријатија 
и на набавио-продавните задруги, а нема да се при-
ведуваат на продавниците на земјоделските задруги, 
занаетчиските задруги и државните занаетчиски ду-
ка ИП." 

Член 2 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Сојузниот орган на управата надлежен за сто-

пан ство може по исклучок да им определи на по-
одделни трговски претпријатија или за поодделни 
артикли маржа за покриле на трошкови!"« на тргови-
јата и за акумулацијата« и фондовите, (бруто приход). 

Овластени ето од претходниот став може сојузниот 
орган на управата) надлежен за стопанство да го 
пренесе иа (републички! е органи на управата надлежни 
за стошнство." 

Член 3 
Во првиот ста® на членот 24 после зоор*от ,,по-

зи гневното салдо" се брише зборот „на остварените"* 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
водна Република Југославија", а одредбите од оваа 
уредба ќе се применуваат од 1 јули 1952 години). 

28 ноември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата На ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана* 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

669. 
Врз основа на чл. 78 од Уставот на ФНРЈ, Вла-

дата на ФНРЈ по предлог од Советот за народно 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ОД НАЦИОНАЛ-
НИОТ КОМИТЕТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГО-
СЛАВИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВРЕМЕНА ПАРИЧНА ПО-
МОШ НА НЕОСИГУРЕНИТЕ ФАМИЛИИ НА БОР-
ЦИТЕ ОД НОВ И ПОЈ, ИНВАЛИДИТЕ ОД НАРОД-
НООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЛНА И НИВНИТЕ ФАМИ-
ЛИИ, КАКО И НА ФАМ ИЛ ПИТЕ НА ЖРТВИТЕ ОД 
ФАШИСТИЧКО! ТЕРОР ОД 19 ДЕКЕМВРИ 1944 

ГОДИНА 
Член 1 

Се укинува Решението од Националниот комитет 
за ослободување на Југ осл а<шја> за недавање времена 
парична помош на неосигу,раните фамилии на борците 
од НОВ и ПОЈ, инвалидите ед Народноослободител-
ната војна и живните фамилии, како и на фамилии!« 
на жртвите од фашистпчкпот терор („Службен л^ст 
на ДФЈ", бр. 3/45), како п сите прописи што. ги до-
неле сојузните органи в»рз основа на тоа решение или: 
поради неговото применување. 

Член 2 
Жртвите од фашист ич киот терор и фамилии!е на 

жртвите од фашистичкиот терор имаат право на иоа »-
јана државна помош. 

Обемот и условите з- постојана државна помош, 
на жртвите од фалшстичкнот терор и на фами лин те; 
на жртвите од фашист ички ог терор, како и пом општите 
на други материјално нс сбс убеден« лица, ги утврду-* 
ваат народните републики со свои прописи. 

Член 3 • 
Лицата кои ка-ко жртви од фашист ич к нот терор 

или како членови на фамилии на жртви од фашисти-
чки от теро<р здобиле право иа државна помош по 
прописите споменати во чл. 1 од оваа уредба ги за-
држуваат под условите предвидени во тие прописи, 
правата здобн«веии до влегувањето во сила на про-
писите на наполните републики предвидени во чл. 2 
од оваа уредба. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обаву-

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

28 ноември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана* 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател , 

на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегорић е. р. 

670. 
Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ 

и чл/ 16 од Законот за здобивање научен степен 
доктор на науки*, Владата на ФНРЈ по предлог од 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НОСТРИФИ-
КАЦИЈА НА ДИПЛОМИТЕ И ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 

ИСПИТИТЕ И СЕМЕСТРИТЕ ОД СТРАНСКИ 
ФАКУЛТЕТИ 

Член 1 
Членот 13 од Уредбата за носггнфикација на ди-

пломите и за признавање на испитите и семе страте, 
од странски факултети („Службен лист иа ФНРЈ", бр. 
52/49) се укинува. 

Членовите 14 и 15 стануваат членови 13 и 14. 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист иа Федеративна На-
родна Република Југославија1'4. 

28 ноември 1952 година 
Белград 

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

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател 

на Советот за 'насука и култура, 
Родољуб Чолаковић е. р. 

671. 
Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот ка- Ф Н Р Ј 

и ч. 16 од Законот за здобивање научен стелен 
доктор на науки, Владата на ФНРЈ, по предлог од Со-
ветот sal наука и култура на Владата на ФНРЈ до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НОСТРИФИКА-
ЦИЈА НА ДИПЛОМИТЕ И ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИ-
ТИТЕ И СЕМЕСТРИТЕ 3ДОБИВЕНИ ЗА ВРЕМЕ НА 

ВОЈНАТА НА СТРАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ И 
ВИСОКИ ШКОЛИ 

Член 1 
Се укинува Уредбата за нострификација на ди-

пломите и за признавање испитите и семестрите здо-
бив е« и за време на војната на странски универзитети 
и -високи школи („Службен лист на ДФЈ", бр. 50/45). 

Член 2 
Нострнфицирањето на дипломите, и признавањето 

»а испитите и сем ест ри те з деби в ен и за време на вој-
ната на странски универзитета и високи школи ќе се 
врши по одредбите на У т е х а т а за ност ри фи каци ја 
на дипломите и признава; испитите и семестрите 
од странски факултети („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/49). 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа уредба сите не-

свршени предмети за ност рнф и дирање на дипломите 
здобивени за време на војната На странски универзи-
тети1 и високи школи ќе им се испратат на соодветни-
те односно сродните факултети на натамошна работа, 
а решенијата што се донесени врз основа1 на уредбата 
од чл. 1 остануваат во важност. 

Член-4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

28 ноември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател ^ 

ва Советот за наука и култура, 
Родољуб Чолаковић, е. р. 

672. 
Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на« ФНРЈ, по Предлог од Министерот на по-
морското на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЛУЧКИТЕ ПРАЗНИЦИ 

Член 1 
Во куките на Федеративна Народна Република Ју-

гославија не се работи во дните што се определени 
за лучки празници. 

Член 2 
Лучште празници се: 
1) во сите луки на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија: 
а) недела 
б) 1 јануари (Но.ва година) 
в) 1 и 2 мај (денот на работниците^ 
г) 29 и 30 ноември (денот на Републиката) 

2) во луки те на HlP Црна Гора — 13 јули (денот 
на» Народното востание на НР Црна Гора). 

3) во лупште на НР Хрватска и HiR Босна и Хер-
цеговина — 27 јули! (денот на Народното востание на 
Н5Р Хрватка и НР Босна и Херцеговина). 

Член 3 
Се овластува Министерот на помор ств ото на ФНРЈ 

да може за лучки празници да прогласи и други дни 
што ќе бидат од надлежните државни органи прогла-
сени за државни или народни празници. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна1 Народна 
Република Југославија*4. 

28 ноември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

хМинистер на поморство^ на ФНРЈ, 
Макс Баке, е. р. 

673. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата .на« ФНРЈ, по предлог од Министерот на по-
морското на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА НА 

ПОМОРСКО-ТЕХНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Член 1 

Се укинува Главната дирекција на поморско-тех-
ничките 'претпријатија, со седиште во Сплит, основана 
со Уредбата за одвивањето Главна дирекција на по-
морско-техничките претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 108/48 и бр. 30/50). 

Член 2 
Ликвидацијата на работењето на укинатата Главна 

дирекција на помореко-техничките претпријатија, ана-
логно на одредбите од Уредбата за постапката на лик-
видацијата на стопанските претпријатија« („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 57/51), ќе ја изврши ликвидацио-
ната комисија што ќе ја назначи Министерот на по-
мооството на ФНРЈ. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Penv блика Југ осл адвија". 

23 ноември* 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на поморство^ на ФНРЈ, 
Макс Баке, е. р. 

674. 
Врз осиона на чл, 9 од Основната уредба за уста-

новите со самостојно финансирање („Службен лист 
ФНРЈ", бо. 18/52), Владата ка ФНРЈ, по пгаллог од 
Советот за набодно здравје и соцг ;глна е л и ш к а на 
Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ ИНСТИТУТ ЗА МЛЕКАРСТВО 
1) Се оснива Институт за млекарство со задача 

да работи на унапредување на млекарство^. 
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Институтот за млекарство (во н ам атомшниот тек ст: 
Институт) е претсметковна установа со самостојно 
финансирање, а седиштето му е во Белград. 

2) Институтот ги има овие задачи: 
а) проучување проблеми од областа на млекар-

с т в о ^ и подавање предлози за решавање на тие про-
блеми и за донесување соодветни прописи, како и 
прописи за прометот на млекото и млечните производи; 

б) проучување проблеми на производството и 
хигиенските мерки при (производството на млеко 'за-
ради подобрување квалитетот за млекото; 

в) проучување условите за подобрување техно-
лошките процеси, со цел да се подобри квалитетот Hai 
млечните производи, нивната стандардизација и типи-
зација; 

г) проучување прашања на економиката на мле-
караното, со цел да се усоврши системот на работата 
на мл е кар ските претпријатија и нивните погони; 

д) оспособување стручни кадрови за млекар-
ство^ , како и објавување и примена во пракса на 
добиваните .резултати и здобиваното искуство; 

ѓ) работа во врска со заштитните знакови за 
поодделни -видови и квалитети на млечни производи; 

е) издавање стручни публикации од областа на 
млекар ств ото и ра б ота на пропагирање еа потрошу-
вачката на млеко и млечни производи преку филмови, 
изложби,* панаѓури и ел.; 

ж) изработка градежни и монтажни проекти и 
технички нацрти на "'машините и ©рибарот; укажување 
стручна помош при изработка на програмата) на инве-
стициона' изградба на обектите за обработка и прера-
ботка на млеко, како и испитување на домашната и 
странската опрема, помошниот ,и потонеш от материјал 
поради стандардизација типовите на млекари и нив-
ната опрема; — 

з) одржување врски со Централниот координа-
ционен одбор за поделба на помошта од УНИЦЕФ 
при Владата! на ФНРЈ; 

и) координација на работењето со установите, 
организациите и сродните институти во земјата, чија 
работа) може да биде полезна за унапредувањето на 
млекарство^ како и одржување врски со странски 
мл екавски организации и научно истражувачки уста-
нови; 

ј) спроведување на програмата за изградба на 
млекарската индустрија што ја помага фондот на Обе-
динетите нации за помош на децата (УНИЦЕФ); 

к) давање совети по сите прашања од областа 
на млекарство^ што се поставуваат од страна на 
млекарските Претпријатија, организации! и установи. 

3) Институтот има својство н # правно лице. 
З а своите обврски институтот одговара со сред-

свата на кои го теа правото на управување. 
Институтот го има правото на управување со 

имотот што ќе му го додели Советот за народно 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ во 
согласност со Министерството на финансиите »а ФНРЈ, 

4) Институтот ги остварува приходите: 
а) од надокнадите што ги прима за услугите 

што се бараат од Институтот; 
б) од издавањето на стручни публикации од 

областа на млекар ството и од надокнадите за елабо-
ратите за организацијата и технолошките процеси во 
млекарството; 

в) од непредвидените -примања. 
5) Институтот има свои фондови, и тоа: 

а) Фонд на сопствените инвестиции, и 
б) фонд за« наградување на работниците и слу-

жбениците. 
6) Со Институтот управува одбор во кој влегуваат 

претставници на млекарски претпријатија од -поголем«* 
значење од поодделни народни републики, два (прет-
ставника! од работниот колектив на Институтот и 
директорот ада Институтот, пежо и истакнати млекар-
ска стручњаци и научни {работници. 

Претседателот на Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата на ФНРЈ ги опреде-
лува млекароките претпријатија чиишто претставници 
влепувааат во одборот. 

Членовите на одборот ги именува Претседателот 
на Советот за народно здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ. 

Начинот на организирањето на одборот, како и 
дополнително примања иа членови на одборот, се 
регулира со правилата на Институтот. 

7) Со работењето на Институтот непосредно ра«* 
ководи директор. 

Директорот на Институтот е наредбодавец за из-
вршување на претсметката. 

8) Службениците и работниците на Институтот 
се плаќаат по прописите за платите на службениците 
и работниците кај државните органи. 

9) Советот 3.2! народно здравје и социјална поли-
тика на Владата на ФНРЈ донесува правила со .кол 
поблиску ќе се-регулира организацијата и начинот на ; 
работењето на Институтот, -правата и должностите на 
управниот одбор и т:а директорот, како и други пра-
шања во врска со работењето на Институтот. 

10) Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ .врши над* 
зор над работењето на Институтот. 

И ) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

28 ноември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ > 
и Министер на народната одбрана^ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

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

675. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ 

Владата на ФНРЈ по -предлог од Претседателот Hiai Со-
ветот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈА 

1) Се укинува Одборот за кинем&тографија што 
постои прм Советот за' наука и култура на Владата 
на ФНРЈ. 

2) Со влегувањето во сила на ова решение пре-* 
станува да важи- Решението за оснивање Одбор за 
кинематографија („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
11/52). 

3) Ова решение влегува во сила со денот иа 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

28 ноември 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата к а ФНРЈ 
и Министер на народната одбегна, 

Маршал на Југославија, 
Јосип €роз-Тито, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател 

»а Советот за навика и култура, 
Родољуб Чолаковић, с^ р. 
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676. 
Врз основа на чл. 60 и 68 од Уредбата за опре-

делување и пеев одење на пензиите и инвалиднините 
(„Службен лист н а ФНРЈ", бо. 39/52) во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, а но ^прет-
ходно прибавено мислење на Централното веќе на 
Сојузот на синдикатите на Југославија издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД НА УЖИВАТЕЛИТЕ 

НА ИНВАЛИДНИНИ И ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИИ 
1) Во смисла на чл. 60 од Уредбата за- определу-

вање и превожење на пензиите н иквалиднините за-
водите за соди једно осигурување на народните репу-
блики должни се да извршат повторни лекарски пре-
гледи на уживателите на инвалиднини и инвалидски 
пензии. Овие прегледи треба да се извршат^ пре са-
мото пре,водење, а* доколку оваа работа не ќе се из-
врши во текот на ирезодењето треба д а се заврши 
најдоцна во срок од шест месеци по преведеното. 

2) За да се заврши оваа работа на време веднаш 
треба да се основа потребен број нив ал и док о - и е нано -
ни комисии особено за оваа работа, водејќи сметка 
во комисиите да влезат искусни стручњаци. 

Во инвалидско-лензионите комисии влегува по-
требен број лекари, лешри-шецијалисти и претстав-
ници на синдикатот од онаа струка на која им при-
паѓа осигуреникот, 

3) При оценката на работната неспособност коми-
сијата е должна да се придржува кон Наиатствието 
за постапката за установување инвалидноста и за опре-
делување правата на осигурениците во случај на ин-
валидност („Службен лист на ФНРЈ", бо. 58/52). Чле-
новите на комисијата можат да бидат повикани на 
дисциплинска одговорност, ако не се придржуваат 
кон пропишаната постанка. 

4) Ако при прегледувањето се установи дека кај 
уживател ите на инвалиднина односно инвалидска пен-
зија или фамилијарни пензија настанала промена во 
намалувањето на работната способност директорот на 
заводот за социјално- осигурување на народната ре-
публика ќе донесе решение за намалувањето, наѓ оде-
рувањето или укинувањето на правото па инвалиднина 
односно инвалидска пензија. 

Против ова решение осигуреникот може да по-
даде приговор до управниот одбор на заводот којшто 
пред да го донесе решението ќе-ја консултира вишата 
инв а лидско -пен зиои а ком и сн ј а. 

5) На поверен преглед ќе се упатат само ужива-
телите на инвалиднини и ипв?лидеки пензии помлади 
од 55 години (машки) односно 50 години (жени), и 
тоа па тој начин што најпрво ќе се изврши преглед 
на уживателите на пензии и инвалиднини помлади од 
40 години • (машки) односно 35 години (жени), потоа 
ќе се изврши преглед на помладите од 50 години 
(машки) односно 45 години (жени), и најпосле па 
сите преостанати. 

На преглед исто така ќе се упатуваат и уживате-
лите на фамилијарни, пензии што го здобиле ова пра-
во врз основа па установената работна неспособност. 

6) Прегледите треба да започнат на 15 декември 
1952 година, а да се завршат најдоцна до 30 јуни 1953 
година. 

7) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лису на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр.. 15336 
18 ноември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегорио, е. р. 
Согласен, 

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

677. 
Врз основа на чл. 26 и 27, во врска со чл. 13 од 

Уредбата) за извозот и увозот на стоките и за деви,* 
зното работење („Службен лист на ФНРЈ" бр. 35/52), 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ 
ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО 

МЕЃУНАРОДНИОТ СТОКОВЕН ПРОМЕТ 
1. Стопанските организации трошковне на меѓу-

народниот транспорт како и другите услуги во меѓу-
народниот стоковен промет (шпедитерски услуги, оси-
гурување, квалитативна и квантитативна контрола на 
приемот на стоките, услуги на поморските агенции и 
др.) ги плаќаат на следен начин: 

а) на домашните транспортни и други стопански; 
орган и зенин што вршат услуги до меѓународниот 
стоковен промет (услужни организации) — исклучи-
во со динари, по званичен к|урс; 

б) на странските транспортни организации кога 
вршат тие услуги без посредување на домашни услу-
жни или транспортни организации — со соодветна 
странска валута. 

Ако странските транспортни организации вршат 
услуги со посредување на домашни услужни или тран-
спортни организации, стопанските организации вршат 
плаќања на домашните услужни односно транспортни 
организации со динари, по званичен курс. 

2. Девизните средства потребни за плаќање на тро-
шковните на меѓународниот транспорт на странски тран-
спортни организации, Народната банка на ФНРЈ ги 
става на располагање по званичен курс, на терет на 
Фондот 30 покриќе на оншто.државните девизни по-
треби, и тоа било непосредно на домашните стопански 
организации, било на домашни транспортни и други 
услужни организации — кога се вршат тие услуги со 
нивно посредување. 

3. На кој начин домашните транспортни и други 
услужни организации што вршат услуги во меѓуна-
родниот стоковен; промет ќе ги покриваат своите соп-
ствени девизни трошкови, односно кој дел од сред-
ствата степени со вршењето на транспортни и дру! и 
услуги во меѓународниот стоковен промет домашни!е 
транспортни и доуги услужни организации ќе добијат 
од Народната банка на ФНРЈ во вил на девизни 
средства, ќе се регулира со одделни прописи. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува на 
плаќањето на оние трошкови на меѓународниот тран-
спорт и други уЛуги во меѓународниот стоковен про-
мет 1Цто ќе настанат по нејзиното влегување во сид.:, 
осем во случајот на железничко-! транспорт, кај кочо 
ќе се применуваат на сите неизмирени обврска без 
обзир кога настанале. 

5. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
стануваат да важат, доколку им се спротивни на од-
редбите од оваа наредба, следните прописи: 

Наредбата за фактурисан^ на транспортните и 
други услуги во меѓународниот сообраќај, со своиве 
изменувања и дополнувања („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 2/52 и бр. 9/52); 

Напатствие™ за применување на Наредбата за 
фактурисан^ на транспортните и други услуги во меѓу« 
чаоодниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
9/52). 

Бр. 9893 
28 ноември 1952 година 

Белград 
По овластеше 

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

Претседател 
на Советот за селско стопанство и шуморсшо, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
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678. 
Врз основа ла чл. 20 од Уредбата за извозот и 

увозот «а стоките и за девизното работеше („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 35/52) Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕНО 

ЗАБРАНУВАЊЕ УВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ 
1. По Т0'Ч. 2 од Наредбата за времено забранување 

^воз на некои производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 40/52), се додава това точ. 3 која гласи: 

„3) За производите наведени во тон. 1 од оваа 
наредба! се забранува плаќање на -странски -продавачи, 
отворање документарни акредитиви, продолжување 
срокот на важноста на порано отворените акредитиви, 
издавање меници и гарантни пис.ма. 

Одредбата на претходниот став не се однесува до 
(регулирањето обврските што настанале пред 1 октом-
ври 1952 година." 

2. Поранешната точка 3 станува точ. 4. 
Бр. 9004 

27 ноември 1952 година 
Белград 

По овластени е 
од Стопанскиот совет на Владата 

на ФНРЈ 
Министерот ^а Владата на ФНРЈ 

Претседател 
на Советот за селско стопанство 

и шумарство., 
инж. Мијалко Тодоровић, е. р. 

679. 
Врз основа, на чл, 20 од Уредбата за извозот и 

увозот Hiai стоките за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 35/52) Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВОЗ НА НЕКОИ ПРОИЗВОДИ 

1) Стопанските • организации што се по важеќите 
прописи овластени за вршење работите на извоз на 
стоките наведен« во точ. 2 од оваа наредба, должни 
се ако сомневаат странскиот купувач да сака, изведе-
ните стоки натаму да ги реекшортира на начинот 
што им нанесува штета на стопанските интереси на 
Федеративна Народна Република Југославија — ќе по-
бара од стопанските органи на земјата — корисник 
»писмена потврда дека -стоките нема натаму да ги 
ре експонира. 

2) Одредбата од претходната точка се однесува 
до извозот на следниве производ^: 

челик, железо, отпадоци и старо железо, алу-
миниум, отпадоци и легури од алуминиум; бакар 
блистер и електролит, руда, отпадоци и легури од 
бакар, бакарен сулфат; олово руда и концентрат, от-
падоци, легури; феромолибден и легури; бизмут; сре-
бро и легури; громова руда и концентрат; ииритна 
руда, концентрат и лиритни изгореници; цинк метал, 
концентрат и прав; жива; антимон; месингани ба-
карни и бронзана преработки; нафта и нафтени де-
ривати; алуминиум-хлорид; калциум-карбид; сумпорна 
киселина; глицерин!, спиркова слама. 

3) Стопанските организации од точ. 1 од оваа 
наредба »е можат во никој случај да ги продаваат 
стоките наведени во претходната точка- на оние стран-
ски (Купувач« eat кои веќе од досегашното работење 
утврдиле дама! југословенските извезени стоки натаму 
ги реектортирале »а начинот што им бил противен 
на- стопанските интереси на Федеративна Народ из Ре-
публика Југославија. 

4) Стооѕр'сзснте организации ќе се казнат за пре-
кршок на одредбите од оваа наредба од 'чл. 22 точ. 

8 од Уредбата, за извозот И увозот НА стоките н за 
девизното работеше. 

5) Оваа наредба влегува во сила одма, 
Бр. 9985 

28 ноември 1952 година 
Белград 

По овласте ни е 
од Стопанскиот coaei на Владата 

на ФНРЈ 
Министерот на Владата ФНРЈ 

Претседател 
на Советот за селско ст оп;: ство 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић е. р. 

680. 
Врз основа на чл. 5 4 од Уредбата з,а< помо,реката 

пилотска („Службен лист на ФНРЈ", бр. 64/49) из* 
давам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО КРАЈБРЕЖНО 

ПИЛОТИРАЊЕ НА РЕЛАЦИЈАТА ОД РТОТ 
КАМЕЊАК ДО РИЈЕКА 

1. Се укинува задолжителното крајбрежно пило-
тирање на релацијата од ртот Камењак до Ријека^ 
што е пропишано со точ. I од Наредбата за воспо-
ставување на задолжително крајбрежно и лучко пило-
тирање („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 17/50). 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на об ја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На* 
|н>дна Република Југославија", 

Бр. 9612 
24 ноември 1952 година 

Белград 
Министер на помо рс тото на ФНРЈ, 

Баке Баке, е p. 

681. 
Врз основа на чл.И од Уредбата за наголемување 

закупнини за станбените и работните простории („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/52), Стопанскиот "совет 
на Владата на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАГОЛЕМУ-
ВАЊЕ ЗАКУПНИНИ ЗА СТАНБЕНИТЕ И РАБОТ-

НИТЕ ПРОСТОРИИ 

Со чл. 1 од уредбата 
1. Како станбени и работни простории во смисла 

на прописите од Уредбата за наголемување закупнини 
за станбените и работните простории (во натамошниот 
текст: уредба), се сметаат сите простории што се на* 
монети за становање, за вршење стопанска дејност, 
за сместување стоки, за канцелариски потреби или 
за друга употреба, без обзир на материјалот од кој 
се направени. 

Како работни простории не се сметаат празни зем-
јишта (плацеви) кои служат за сместување стоки 
(огрев, градежен материјал и др.) или за други цели. 

2. Наголемување™ на постоевте закупнини за 
100% се однесува до: 

а) закупнините за станбените и работните про-
стории чија висина, според важеќиге прописи од над-
лежниот државен орган, е определена во процент од 
износот на закупнината што важела пред 6 април 1941 
година; 

б) закупнините за станбените и работните про-
стории што" се договорени во границите на пропи-
шаниот најнизок и највисок износ или се во тие гра-
ници определени од надлежниот "државен органи; 
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в) закупнините за станбените и работните про-
стории чиј износ е определен со решение од органот 
на народниот одбор надлежен за станбени работи 

<на пр.: во случај на издавање во закуп простории 
)Бо ковоизградени згради, како и простории што не се 
порано издавани во закуп и ел.); 

г) закупнините чиј највисок и најнизок износ 
е определен со пропис или со решение од надлежниот 

државен орган а закупецот сепак пристанал да плаќа 
закупнина која го преминува определениот износ. 

3. Ако се издаваат поодделни простории во па-
закуп (празни или наместени), издавачот на про-
сториите .во пазакуп може да ја иаголеми постоеќзта 
^закупнина според нагол сменама закупнина која сра-
змерно отпаѓа на просториите издадени во пазакуп 
('на пр.: закупец на стан од три соби издал во пазакуп 
една наместена соба за 1.000 динари месечна паза-
.купкина, во кој износ, покрај надокнадата за* празна 
соба, е со држана и надокнадата за употреба на мебе-
лот, за потрошена електрична енергија и ел. Ако на 
денот кога влегла во сила уредбата закупецот на ста-
кот плаќал на име закупнина за целиот стан 750 динари 
месечно, тој може постоењата пазакупкина да ја ка-
годел!и само за 250 динари месечно, колку од вкупното 
Јкгголемузаље на закупнината за целиот стан отпаѓа 
на празната соба издадена во пазакул, т.е. за една 
третина од 750 динари). 

4. Наголемување на закупнината за 1С0% не се 
однесува до закупнините за станбени и работни про-
стории издадени во га'куп на странски државјани, на 
странски претпријатија и установи, бидејќи овие за-
купнини, аналогно на важеќите прописи, се утврдени 
со слободно договарање помеѓу закуподавецот и за-
купец^:, 

5. Како постоела закупнина се смета закупни-
ната што се плаќала за месецот октомври 1952 година. 

Ако е закупнината договорена делум во пари а 
делу:.! или во целост во чинидби или други давања од 
•страна на закупецот, придонесот се *плак'а според 
.проценетата закупна вредност на просториите изда-
ден!! во- закуп, т.е, според паричната надокнада што 
би се плаќала во готови пари кога би се издале тие 
простории во закуп само за пари. Оваа проценка ја 
(врши органот на народниот одбор на општината одно-
сно градот надлежен за станбени работи. 

Со чл. 2 од уредбата 
6. За станбените и работните простории за кои се 

наголемува постоеќата закупнина за 100%, вкупниот 
износ на наголемување™, т.е. 50% од новата — на-
големана закупнина закуподавецот е должен да го 
уплатува како придонес во фондот за одржување 
згради (во натамошниот текст: фонд). 

7. Во поглед на просториите за кои е закупни-
ната утврдена со слободно договарање помеѓу заку-
подавецот и закупецот (точ. 4 од ова напатствие), 
закуподавецот на такви простории е должен да упла-
тува во фондот 50% од закупнината што ја прима за 
тие простории. Секоја промена за закупнината 'за овие 
простории закуподавецот е должен да Ја пријави до 
органот на народниот опбор на околината, општината 
односно градот надлежен за финансии во срок од 
15 денз. 

8. Доколку по влегувањето во сила на уредбата 
ќе се договори слободно закупнина помала од онаа 
што важела на 1 ноември 1952 година, придонесот и 
натаму ќе се плаќа во износот што и' одговара на 
закупнината од 1 ноември 1952 година. 

Со чл. 3 од уредбата 
9. Сопственикот на станбени и работни простории 

<Ј должен во срок од 15 дена од денот на издавањето 
во закуп да му пријави на органот на народниот од-
бор на опколи јата, градот односно градската општина 
со одделни права надлежен за Финансии издавањето 
во закуп на оние станбени и работни простории кои 
пред тоа самиот ги користел за становање 'гли за 
вршење, на својата работна дејност. Во истиот срок 
е должен да поднесе пријава и сопственикот на про-

сториите во нови или обновени згради што ќе ги 
издаде во закуп по влегувањето во сила на уредбата, 

10. Органот на народниот одбор на градот односно 
на општината надлежен за станбени работи ќе ја .опре-
дели закупнината за оние станбени и работни про-
стории кои не биле на 1 ноември 1952 година изда-
дени во закуп, осем во случај ако за такви простории, 
аналогно на важеќите прописи, закупнината се утвр-
дува со слободно договарање (точ. 4 од ова напат-
ствие). 

Одредбата од претходниот став не се однесува до 
станбените и работните простории што ги користи 
самиот сопственик односно органот за управување. 

Како закупци во смисла на ова напатствие се сме-
таат ft ^станарите. Ако органот на народниот одбор 
надлежен за станбени работи не ја определил висината 
на закупнината на ^станарите, а тие меѓу:ебно не 
можат да се согласат 'за плаќањето на закупнината, 
одлука за тоа ќе донесе органот на народниот одбор 
надлежен за станбени работи. 

11. За станбените и работните простории што ке 
бидат издадени во закуп до 1 ноември 1952 година, 
закуподавецот е должен да уплати како придонес во 
фондот 50% од закупнината што е, определена по 
точ. 10 од ова напатствие односно договорена во 
случајот предвиден во точ. 4 од ова напатствие. 

Со чл. 4 од уредбата 
12. Придонес не плаќаат: 

а) државните органи, установите-и стопанските 
организации за просториите што ги користат самите 
за вршење на својата дејност во зградите што им се 
дадени на управување; 

б) задругите, задружните и општествените орга-
низации и нивните претпријатија, за просториите во 
сопствени згради, што ги користат самите за вршење 
на својата дејност; > 

в) сопствениците на приватни згради на стан-
бените простории во кои живеат било тие сами, било 
членовите од нивната поблиска фамилија или други 
лица што се должни сопствениците или членовите од 
нивната фамилија да ги издржуваат, како и сопстве-
ниците на приватни згради за работните простории 
што ги користат тие или членовите од нивната по-
блиска фамилија за вршење на својата работна деј-
ност. 

Одредбата од претходниот став нема да се при-
менува во случај ако член од поблиската фамилија 
на сопственикот односно лицето што е должен тој да 
го издржува — плаќа закупнина. 

Во случај на ^сопственост, сосопствениците не 
плаќаат придонес за станбените и работните простории 
бо кои живеат самите односно кои ги користат за 
вршење на својата работна дејност, ако тие просторни 
одговараат на нивниот сосопственички дел. Ако ко-
ристат поголеми простории од оние што им припаѓаат 
спрема ^сопственичкиот дел, плаќаат придонес на 
закуината вредност односно закупнина за просториите 
што го преминуваат нивниот сосопственички дел; 

г) закупците на станбените и работните про-
стории што ги издаваат закупените простории- во 
пазакуп — на износот на примената пазакупника; 

д) сопствениците на згради односно органите 
за управување на станбените простории што ги ко-
ристат бесплатно настојниците на згради. 

13. Придонесот се плаќа и за станбените и работ-
ните поостории дадени на бесплатна употреба и ужи-
вање. Ова важи и во случај кога сопствениците и 
сосопствениците на приватните згради даваат на бе-
сплатна употреба и уживање дел од својот стан 
односно од своите работни простории. 

Во случајот од претходниот став, како основа за 
утврдување- висината на придонесот служи процене-
тата закупна вредност на станбените и работните про-
стории дадени на бесплатна употреба односно ужи-
вање. Оваа проценка ја врши органот на народниот 
одбоо на општината односно градот надлежен за 
станбени работи. 

14. За оние згради односно станбени и работни 
простории за кои не се плаќа придонес во смисла на 
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точ. 12 под а), б) и д) од ова напатствие, а чии при-
ход не е ослободен од плаќање данок на доход, било 
трајно или времено, основицата, за облог на данокот 
•за доход се утврдува спрема новата закупна вредност 
на такви згради односно станбени и работни просто-
рии, т.е. спрема закупнината која би се плаќала кога 
би се издале такви простории во закуп. За зградите 
односно станбените и работните простории на чија 
•закупнина се плаќа придонес, основицата за облог на 
данокот на доход се утврдува спрема новата закупнина 
а по одбитокот на платениот придонес. 

15. Со сопственикот односно сопственикот во 
смисла на ова напатствие се изедначува лицето што 
има право на плодоуживање на станбените односно 
работните простории. 

Ако зградата односно станбените и работните 
простории влегуваат во заоставштина која не е ра-
справена, одредбите од ова напатствие за сопствени-
кот важат за наследниците што ги уживаат тие про-
стории. 

Ако просториите на кои постои .право на пло-
доуживање не ги користи плодоуживателот туку 
сопственикот, за тие простории не важи ослободува-
њето од точ. 12 под в) од ова напатствие. 

Со сопственикот односно сосопственикот во сми-
сла на ова напатствие се изедначуваат и задругарите 
— членови на станбена задруга во поглед на про-
сториите во кои живеат самите односно кои ги 
користат како свои за вршење на својата работна 
дејност, а кои се сопственост на станбена задруга 
чин се членови тие. 

Со чл. 5 од уредбата 
16. Придонесот се уплатува еднаш месечно. Ако 

се плаќа закупнината уназад, придонесот се уплатува 
до 15-иот во наредниот месец. Ако се плаќа закупни-
ната унапред, придонесот се плаќа до 15-иот ден во 
истиот месец. Ако се наплатува закупнината преку суд, 
придонесот се уплатува во срок од три дена од денот 
на судската наплата на закупнината. 

17. Придонесот го уплатува закуподавецот одделно 
за секоја зградаГ"Во случај на е осо пета ен ост, со-
сопствениците" се долани да го уплатуваат придонесот 
сразмерно с6'^висшата на закупнината која отпаѓа на 
нивниот сосопственички деЈу 

18ГТ1ридонесот. се уплатува кај Народната банка 
ка ФНРЈ преку органот-на народниот одбор на око-
лината, градот односно градската општина со одделни 
праза надлежен за финансии на чие подрачје се наоѓа 
зградата. Ако народниот одбор на околијата односно 
на градот го пренел правото за наплата на данокот на 
народниот одбор на општината, уплатата на 'придоне-
сот се врши кај .односната општина. 

По исклучок, обврзниците на придонесот што ги 
вршат своите • плаќања преку вирман, можат да го 
уплатат со вирман и придонесот. Во тој случај упла-
тата на придонесот се врши одделно за секоја општина. 
Ако уплатителот на територијата на една општина има 
повеќе згради, на грбот од вирманскиот налог треба 
да се назначат соодветните износи на придонесот 
одделно за секоја зграда. 

19. За извршената уплата на придонесот на упла-
тите лот му се издава потврда. 

20. Органот на народниот одбор надлежен за 
финансии'кој во смисла на претходните одредби врши 
•наплата на придонесот, го евидентира наплатениот 
придонес одделно по општините и наплатениот износ 
го полага на крај на секој ден при филијалата на 
Народната банка на ФНРЈ на својата сметка во гру-
пата сметки бр. 667 — Фонд за одржување згради, 
што ја води филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
одделно за секој народен одбор што врши наплата 
на придонесот. Општините што вршат наплата на при-
донесот се должни наплатените износи на придонесот 
да ги полагаат во сроковите во кои го уплатуваат и 
данокот, и тоа на своја одделна сметка БО групата 
сметки бр. 657 која се води при филијата на Народната 
банка на ФНРЈ. 

21. За сопственик на сметка бр. 667 — Фонд за 
одржување згради се смета оној народен одбор што 
ја врши уплатата на придонесот. 

Со чл. 6 од уредбата 
22. Органот надлежен за'финансии на народа лот 

одбор што врши наплата на придонесот е должен да 
води евиденција за задолжувањето и наплатата на 
придонесот. Оваа евиденција се води за секоја зграда 
и за секој народен одбор на општината одвоено. 
Евиденцијата треба да содржи следни податоци: 1) 

и име и адреса на обврзникот на придонесот; 
2) место, улица'и ќук'ен број на '"зградата за која 'се 
плаќа придонесот; 3) податоци за годишниот"и*ме-
сечниот износ на задолжувањето на придонесот;' 4} 
уплатен износ, на придонесот по месеците како испла-
тен износ на каматите и _ трошковните за присилната 
наплата, со назначување датумот на уплатата ред-
ниот број на дневникот на уплатата; и 5) "податоци 
за присилната наплата, одлагање на наплата, за 
отпис и ел. 

23. Во поглед на сосопственичките згради еви-
денцијата исто-така се води одделно за секоја зграда, 
со тоа што треба да се назначат и сосопствениците 
и деловите на сосопстѕекоста на зградата, како и „ 
износот на придонесот што отпаѓа на поодделни со-
сопственици. 

24. За станбените и работните простории со кои 
управуваат државните органи (управите за станбени 
згради и ел.), како и за станбените и работните про-
стории што се сопственост на задруги, на задружни п 
општествени организации, народниот одбор надлежен 
за наплата на придонесот и за водење евиденција 
(точ. 18 и 22 од ова напатствие) може да одобри при-
донесот да се уплатува во еден износ за сите згради 
што се наоѓат на територијата на една општина, ако 
дотичниот орган за управување односно задругата, 
задружната и општествената организација води еви-
денција за уплатата и задолжувањето на придонесот 
по зградите. Во * таков случај оваа евиденција нема 
да ја води органот на народниот одбор надлежен за 
финансии. 

Со чл. 7 од уредбата 
Придонесот за фондот за одржување згради се 

отпишува ако се поднесе доказ дека закупнината не 
можела да биде наплатена ни преку суд. Доколку] 
придонесот бил уплатен, па се поднесе дополнително 
доказ за ненаплативоста на закупнината за која е 
придонесот уплатен, уплатениот износ ќе му се врат« 
на уплатителот, односно ќе се засмета во отплатата на 
придонесот што доспева за плаќање за наредниот 
временски период. 

26. Органот надлежен за наплата на придонесот 
ќе ја одложи неговата наплата ако се поднесе доказ . 
дека за наплата на закупнината е поднесена тужба до 
надлежниот суд. Во таков случај може да се одложи 
наплата само за придонесот што отпаѓа на закупни-
ната за која е поднесена тужба за наплата и тоа само 
на определено време, а најдоцна до наплатата по пра-
восилната судска одлука. 

Ако во смисла на точ. 26 од ова напатствие е 
одложена наплата на придонесот, а закуподавецот ни 
за идните три месеца не може да ја наплати закупни-
ната од закупецот против кого поднел тужба за 
наплата на долеваната закупнина за претходниот 
временски период, органот што ја врши наплатата на 
придонесот може да го одложи плаќањето на придо-
несот за натамошните три месеци, и тоа само до 
завршетокот на судската постапка по тужбата за на-
плата на долеваната закупнина за претходниот вре-
менски период. Ако со судската постапка се утврди 
ненаплативост на закупнината за која е поднесена 
тужба за претходниот временски период, ќе се смета 
како неначтлатиза и ненаплатената закупнина за идните 
три месеци, за која не е поднесена тужба. 

Во случај на наплата на закупнината за која било 
одложено плаќањето на придонесот во смисла на 
претходниот став, закуподавецот е должен во срок 
од три дена од денот на наплатувањето на долева-
ната закупнина да го уплати соодветниот придонес. 

28. Ако закупнината која е сметана како нева-
ил ати©а во смисла на точ. 25— 2̂7 од ова напатствие, 
се наплати дополнително, закуподавецот е должен да 
го уплати соодветниот износ на придонесот на така 
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наплатениот износ на закупнината, и тоа најдоцна во 
срок од 15 дена од денот на на пла iy вашето. 

Со чл. 8 од уредбата 
29. Закуподавците што не ќе го уплатат во опре-

делен срок придонесот кој се должни да го платат, — 
плакат за ненавремено уплатениот износ на придоне-
сот камата по стопата од 12% годишно, сметајќи од 
(првиот ден по доследноста па до денот на наплатата. 
'Наплатениот износ на каматите се внесува во буџетот 
На народниот одбор кој врши наплата на придонесот. 

SO. Одлагањето на плаќањето на придонесот не 
го ослободува обврзникот на придонесот од плаќање 
камати за она време за кое наплатата на придонесот 
била одложена. Во случај на отпис на придонесот 
поради ненаплативост на закупнината се отпишува и 
каматата што се однесува до отпишаниот износ на 
придонесот. 

Со чјг. 9 од уредбата 
31. Средствата од фондот за одржување згради не 

смеат да се трошат додека не ќе се донесат посебни 
пропиен за нивното користење. 

Со чл. 10 од уредбата 
32. Со пропишаната парична казна посебно се 

казнува закуподавецот, а посебно закупецот. Во случај 
вината да ја сториле повеќе сосопственици, со про-
пишаната'парична казна ќе се казни секој сосопстве-
ник посебно. 

33. Како .прикривање на закупниот однос во смисла 
на чл. 10 од уредбата се смета и поподне су вањето во 
определен срок пријави и други податоци што се 
должни да ги поднесат закуподавците. 

Со чл. 12 од уредбата 
34. Ова напатствие влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применува 
од 1 ноември 1952 годтзда. 

Бр. 10160 
2 декември 1952 година 

Белград 
По овластеше од Стопанскиот совет 

на Владата на ФНРЈ 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић е. р. 

682. 
Врз основа на чл. 82 од Основната уредба за 

звањата .и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бо. 14/52), а со 
(цел правилно да се спроведат одредбите на чл. 80 од 
Истата уредба, Советот за законодавство и изградба 
На народната власт на Владата на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ НА СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

1. До донесувањето на нови прописи за испитите, 
ц сообразно на чл. 80 од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи, 
Приправниците, како и службениците што се должни 
да полагаат стручен испит по Уредбата за задолжи-
телно полагање на стручните испити („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 68/50), ќе полагаат испити по досе-
гашните правилници за приправничкиот стаж и струч-
ните испити. 

2. Управните и извршните службеници, како и 
^службениците што се преведени на нови плати по 
одредбите на чл. 14 од Основната уредба за звањата 
И платите на службениците на државните органи, ќе 
t o полагаат, по правило, испитот што е определен за 
звањата во ком се затечени тие службеници на 1 
април 1952 година. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
службениците, кои по преводењето на ное« звања 
вршат работи различни од оние што ги вршеле до 

ирев одењето, нема да полагаат стручен испит спрема 
звањето во кое се затечени. Тие службеници ќе ги 
полагаат стручните испити спрема работите ипо ги 
јвршат постојано. (На п pi шер, службеникот што е 
затечен во звањето помлад персонален референт а е 
преведен во звањето смеѓ ковен режисер, нема да го 
полага стручниот ИСПИТ пропишан за звање!А помлад 
персонален референт, туку испитот за смеа ковен 
режисер). 

Во случаите од претходниот став ќе се изврши 
измена на порано донесени!е решенија за испитите 
како би биле службениците навремено запознаени со 
програмата на испитите што се должни да ш полагаат. 

3. Службениците коп на денот на преводењето се 
затечени во звањата на струката па планирање, ќе 
го полагаат стручниот испит по програмата опреде-
лена за службениците од е к ои о ме ко -ком е рци ј алиа та 
струка, а службениците на контролно-инспекциската 
струка — по програмата определена за звањето по-
млад управен референт, ако надлежниот старешина не 
определи службеникот да го полага испитот по про-
грамата од некоја друга струка кој им .одговара на 
стручната спрема и на работите што ги врши фак-
тички сега службеникот. 

4. Ако службеникот не е преведен спрема звањето 
во кое е затечен, туку спрема некое ниже звање ќе го 
полага испитот по програмата предвидена за она 
звање спрема кое е извршено преводењето. 

Согласно на претходната одредба службениците 
ипо се преведени во звање за кое се бара виша 
стручна спрема ќе го полагаат испитот по програмите 
предвидени за виша стручна спрема, а службениците 
што се преведени во звање за кое се бара средна 
стручна спрема ќе полагаат испит за звањето за кое 
се бара таа спрема. (На пример, ако службеникот 
што има средна стручна спрема е затечен во зна-
ењето помлад економист, а е преведен во звањето 
ѕпри-став, ќе полага испит по програмата предвидена 
за звањето помлад комерцијалне^ а не по програмата 
што е предвидена за звањето помлад економист). 

5. Канцелариските службеници, без обзир на зва-
њето и струката во која се затечени на денот па 
преводењето. ќе ги полагаат испитите по програмата 
предвидена за службениците од административната 
струка и тоа; 

а) писар — по програмата определена за писар; 
б) архивар И класа, помошен канцелариски 

референт, економ, архивар I класа и канцелариски 
референт — по програмата определена за помошен 
административен манипулант; 

в) дактилограф, стенограф и дебатен стенограф 
по програмите определени за тие звања; 

г) матичар по програмата за административен 
пристав. 

6. Испитите ќе се полагаат пред испитни комисии 
кај оние органи што се предвидени во правилниците 
за испитите,, осем за струките: финансиска, економско-
комерцијална, индустрнско-техничка, градежна, геоло-
шка. земјоделска и шумарска. 

Испитните комисии за струките наведени во прет-
ходниот став за службениците што го имаат звањето 
;за кое се бара нижа стручна спрема се формираат 
при организационата единица каде што е запослен 
»службеникот, ако старешината на единицата не опре-
дели инаку. 

За службениците од финансиската^ еко помеко-
во м бр ци Јадната, мид у стр ис к о - т е хн и чк ата7 градежната,"" 
геолошката"," земјоделската или шумарската' струка, 
што голтаат звањето за кое се бара средна или винта 
стручна''спрема, испитните комисии ќе се формираат 
при_ органите што ќе ги определи надлежност секре-
таријат на владата за персонална" служба. Членовите 
на испитните комисии ќе ги именува секретаријатот 
на владата за персонална служба. 

Сите железнички службеници и службениците на 
птт, ќе ги полагаат стручните испити кај органите што 
ќе ги определи Главната дирекција на југословенските 
железници односно Главната дирекција на поштите. 

Пријавите за стручни испити ќе се поднесуваат 
до органите наведени в!о претходните ставови. 
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7. За службениците на установите за коп се доне-
сени посебни прописи за платите, надлежните старе-
шини ќе определат кои испити им одговараат на зва-
њата што ги добиле службениците по новите прописи. 

Старешините на споменатите установи ќе издаваат 
поблиски напатствија, со цел да се согласат досе-
гашните прописи за стручните испити со новите звања 
нло ги добиле службениците ио посебните прописи. 

8. Службеник не може да се унапреди во вшие 
»вање или во виши платен разред се дури не ќе го 
положи Стручниот испит ипо е должен да го положи 
но Уредбата за задолжителното полагање на стручните 
испити. 

9. Испитите ќе се полагаат спрема програмите 
што се веќе објавени за поодделни струки, со тоа што 
службениците се должни да ги познаваат новите про-
виден што се донесени по издавање!о на програмата. 

При испитувањето ќе се обрне внимание во прв 
ред на тоа да ли службеникот темелно ги познава 
прописите на службата во која е запослен. 

Секретаријатот на Владата на ФНРЈ за персонална 
служба ке се грижи да се внесат нужни измени во 
програмите и за тоа да се издадат потребни напат-
ствија. 

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

Бр. 2862 
24 ноември 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ, 

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

на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

683. 
Врз основа на чл. 82 од Основната уредба за 

звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), а по 
предлог од Комисијата на Владата на ФНРЈ, Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 34 
НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ 

НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
1) Во основните школи на село и во народните 

одбори на општините на село служителите, по пра-
вило, можат да се примаат во служба само како 
договорни (хонорарни), а не како редовни службеници. 

Наградата на служител како на договорен (хо-
норарен) службеник може да се договори најповеќе 
до износот на почетната плата на помошниот слу-
жбеник, т.е. до 4.000 динари месечно. 

Висината на хонорарот се определува спрема 
времето што го проводи службеникот фактички на 
работа. 

2) По исклучок, во основните школи на село и 
во народните одбори во општините на село можат, 
да се примаат служители и како редовни службеници 
само ако спрема обемот на работите би биле 'запо-
слени полно работно време во текот на целата година. 

За назначување по одредбата од претходниот став 
потребна е согласност од претседателот на народниот 
одбор на околната. 

3) Одредбите на точ. 1 важат и за служителите 
во школите што не се на село, ако спрема обемот на 
работите нема фактички потреба да работат полно 
работно време во текот на целата година. 

4) На служителите во основните школи и во 
народните одбори на општините на село кои спрема 
ова напатствие не можат да го задржат статусот на 
редовни службеници ќе им се откаже службата, со 
тоа Што по истекот на отказниот срок можат да се 
назначат како договорни (хонорарни) службеници. 

За другите служители, за кои ќе се утврди дека 
во текот на целата година ќе бидат запослени полно 
работно време, треба да се прибави согласност од 

претседателот на паро дино г одбор на околијата во 
смисла на точ. 2 од ова напатствие. 

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

Бр. 2863 
24 ноември 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ р 
Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата 

на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

684. 
Врз основа на чл. 82, ст. 2 од Основната уредба 

за звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/52), а по 
предлог од Комисијата на Владата на ФНРЈ, Советот 
за законодове тво и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
НА КОИ ШТО ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА НА 

СУДИЈА, ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ И АРБИТЕР НА 
ДРЖАВНАТА АРБИТРАЖА 

На службеник кој по престанокот на функцијата 
на судија,, јаглен обвинител или арбитер на државната' 
арбитража непосредно преминува во управна служба 
кај некој државен орган, или во управната служба на 
некоја установа, му се определува звањето по одред-
бите што важат за управните службеници. 

На службеникот што има виша стручна спрема не 
може при таквото преминување да му се определи 
ниже звање, и тоа: 

а) на службеник што бил судија на околиски суд, 
околиски јавни обвинител или арбитер на окружна 
државна арбитража — пиже звање од. .референт; 

6) на службеник што бил судија на окружен суд, 
заменик на јавниот обвинител на народната република, 
окружен јавен обвинител или арбитер на републичка 
односно покраинска државна арбитража — ниже зва-
ње од виши рефеернт; 

в) на службеник што бил судија на Врховниот суд 
иа ФНРЈ или на врховен суд на народна република, 
заменик на Јавниот обвинител на ФНРЈ, арбитер на 
Сојузната) или Главната држ атака арбитража — ниже 
ѕвање од советник. 

На службениците под а) што немаат виша стручна 
спрема не може при споменатото преминување да им 
се определи ниже звање од звањето пристав, а на 
службениците под б) и в) — ниже звање од звањето 
референт. 

Бр. 2864 
24 ноември 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Претседател 
на Советот за законодавство и изградба на 

народната власт на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

685. 
Врз основа на чл. 137 од Законот за социјалното 

осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ИНВАЛИД-
НОСТА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА НА ОСИ-

ГУРЕНИЦИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ИНВАЛИДНОСТ 

1. Постапка на инвалидските комисии 
1) Кога лекарот што го лекува осигуреникот ќе 

установи дека настанило намалување или губиток на 



С л .х*ла 913 -- Број 58 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 3 декември 1952 

работната способност трајно или за подолго време од 
една година, го упатува осигуреникот до инвалидско-
лензноната комисија за да се утврди инвалидноста. 

По исклучок, лекарот ќе го упати до ил^алидоко-
лензпоната комисија и осигуреникот чие намалување 
на работната способност по предвидување нема да 
траг подолго од една година, а не постојат услови 
да му се дава за сето време на лекувањето болеснич-
ко материјално обезбедување (на пример: состојба по 
кршењето коски, ампутација и други повреди која 
постапно се подобрува). 

Ири упатувањето на осигуреникот до инвалидско -
пензионата комисија лекарот односно здравствената 
.комисија должни се да испратат до комисијата изве-
штај кој содржи: дијагноза на болеста, траењето т 
видот на применето лекување, резултати на лекува-
њето и мислење на лекарот за состојбата на работ-
ната способност. Кон извештајот лекарот е должен да 
ја приложи сета расположива документација за боле-
ста на осигуреникот (резултати на извршените лабо-
раториски прегледи, рентгенски и други специ јади-, 
етички прегледи, отпусна листа од' болница, налаз и 
мислење од здравствената комисија ако осигуреникот 
бил -^патуваа до оваа комисија ити.). 

До инвалидско-пекзионите комисии нема да се 
упатуваат осигурениците кај кои постојат услови за 
продолжување на болувањето преку една година од 
причината што постои веројатност дека со п о с л о ж е -
ното лекување наполно ќе се оспособи за работа. 

2) Инвалидско - пе изи они те комисии даваат налаз 
и мислење за постоењето на инвалидноста! врз осно-
ва на извештајот и документацијата испратени од 
лекарите, што го лекувале осигуреникот и воз основа 
на извошекиот преглед на осигуреникот. Комисијата 
може, по потреба, да определи да се извршат допол-
нителни прегледи на осигуреникот во определени 
здравствени установи, како и да повика соодветни 
лекари-специјалисти и други стручњаци да дадат свој 
налаз и мислење при самиот преглед на осигуреникот 
од страна на комисијата. 

Инвалидско-пензпонпте комисии работат задолжи-
телно во полн состав. 

3) Кога - даваат налаз и опен,ка за постоење или 
непостоење инвалидност, за степенот и карактерот 
на инвалидност, како и за можноста за користење на 
преостаната работна способност, и н в а л и д е ко-пенз и ои ите 
комисии задолжително ќе се придржуваат кои „Струч-
ните напатствија за оценување на работната спосо-
бност во случај нл инвалидност на осигурениците", 
што ги из-лд СЈ оз: тот за нередно здравје и сои:',:г и: а 
политика на Владата на ФНРЈ. 

Калас'и е и оценките за намалувањето о г н е н о 
тубито«::о7 на работната способност се дазаѕп4 во пи-
смена форма на пропишаниот единствен образец. Во 
својот налаз и оценка инвалидско-пензионата комисија 
задолжително установува: 

а) дали е оси у;:е:г:::от способен ла ги- l : ши рл-, 
ботпте на своето занимање односно дејност, Сл:ло со 
полно било со скратело работно в-геме, со потребно 
образложување, кз пример: 
(Пример 1) Градежен инженер со суохснрензлрала 
тлана на срцето не е воопшто способен да врши те-
ренска работа, но може да рабош во проелтглтски 
з^.зод со скратено работно време. 
(Пример 2) Рударски работник-копач. со појако про-
ширување на плуќата, и хроничен бронхитис и по-
четна дегенерација на срцето не е способен да работи 
како копач в јама, но е способен со полно работно 
време да ги врши работите на поврвнина^ на руд-
никот или во некоја друга дејност (градежништво, 
земјоделие и ел.). 
(Пример 3) Работник — дрводелец (стручен) болува 
од дегенеративни промени на кичмата и големите 
зл об ^ви на нозете, кои му оневозможуваат долго 
стоење. Способен е за работа во својата струка со 
скратено работно време*'од 3 до 4 часа. Со обзир на 
промените на кичмата и зглобовите се појавуваат при 
долго стоење и покретите при работењето појаки бол-

ки кои му оневозможуваат да работи. Во озој случај 
тешко би било да се најде заштедување со полно ра-
ботно време; 

б) ако осигуреникот не е воопшто способен д.ч 
ги врши работите на своето занимање -односно деј-
ност, или е способен тие работи да ги врши само со 
скратено време — дали е способен да ги врши соод-
ветните работи од друго занимање односно дејност 
со полно или скратено работно време; ири тоа треби 
да се образложи зошто осигуреникот не е способен да 
тп врши работите на своето занимање, а е способен 
да ги врши работите на друго занимање (да се опи-
шат условите на работењето, функции ге на поодделни: 
органи при вршењето на односните работи и слично), 
на пример: 

Прецизен механичар перади пот пелка« воочен ост 
на левата шака по згмечувањето, не е воопшто спо-
собен да ги врши работите на своето занимање, но 
по и р ехз ал.! i ф и« аци ј ат а наполно е способен да работи 
со полно работно време иа некоја машина каде гл:т.-
ко ја употребува десната рака, а со левата може да ел 
помага кај извесни .потребни злфаќања на машината. 
(И без лоеквшифи-кација може да работи со полно 
работно време како работо водител во работилница.) 
Времето потребно за преквалификација изнесува око-
лу три месеци. На новата работа заработува просечно 
околу 309о помалу отколку во своето поранешно за-
нимање. Намалувањето на работната способност изне-
сува трајно 35%—40%. Во неговото поранешно зани-
мање нужно е погребна НАЈПОЛН а недвижност -на пр-
стите и зглобовите на двете раце, а неупотребливост^ 
на левата шака .предизвикува наполни неспособност за 
работа во тоа занимање; . 

в) ако инвалидноста на осигуреникот (наполна 
или делимична) е од времен карактер, било за врше-
ње работи на Неговото занимање, било за работите 
на друго занимање, за кое време и во која мерка 
ќе биде осигуреникот неспособен да ги врши рабо-
тите на своето занимање или некое друго занимање 
иљи! каква и да било работа', на пример: 

Осигуреник (физички работник или службеник)-
оо чир на дванаеетопалачното црево (ulcus duo-tan), 
со пенетрација и ј«г«ка стеноза, со многу лоша општа 
состојба е наполно времено неспособен за секоја ра-
бота. Комисијата во таков случај ќе- го определи вре-
мето за кое не смее да врши работи: на своето или на 
кое и да било друго занимање, а тоа време, спрема 
општата сос; Уба цл болесннкот го определува коми-
сијата- ?:;: либи ту е лио (1-1—16—18 месеци). 

г) е-но е сабо ти ата способност намалена било 
трајно бидо Бремено — да се назначи точниот про-
цент па помолу ;>а:>ето на работната способност и; 
кога е измамувањето на работната способност времено 
— да се определи предвидливото траење на утврде-
ниот процент на намалувањето на работната спо-
собност, на пример: 

Осигуреник, рудар — копач, стар 46 година, болува 
од Emphysema ри ип., Bronchitis chron., Cor putaona-Ie. 
Општата работна способност е намалена за 35%— 
40%, а професионалната за 50% трајно. Не е повеќе 
способен за работа во рударска јама, а способен е за 
работите на ттозр видната на рудникот или в'о некое 
друго занимање. Намалувањето на способноста1 по-
стои за тоа што другата работа и ефектот на работа 
та ја намалуваат заработката; 

д) ако осигуреникот е наполно и трајно не-
способен за која и да било соодветна работа — по-
дробно »образложение за тоа; 

ѓ) ако е во прашање анатомско или функцио-
нално оштетување на-организмот кое не влијае ке: -
средно на редовното вршење на работите на осигус:-
Н.И1К01ВОТО занимање, какви пречки му предизвикува на 
осигуреникот вон негов ата' редовна профе слепог а 
дејност, на пример: 

Губиток на долниот екстремитет кај стручен 
службеник на пре тежио канцелариска работа во 
основа не влијае на неговата работа*, но сепак му го 
отежнува движењето, доаѓањето на работа од зами-
нувањето од работа а може во поодделни случаи и 
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душевно негативно да се одразува. Степенот на инва-
лидноста во вакви случаи може просечно да се оцени 
со 25 до 40% намалување на работната« способност. 

4) Налазот и оценката за никел ид но ст а па осигу-
реникот мораат да бидат потполни, прецизни и јасни, 
така што органите на заводот за социјално ^ т у р у -
вање да можат врз основа на истите да ден гег.т пра-
вилно •решение за материјалните и другите права на 
осигуреникот врз основа на заке'-;от. 
И. Постапка на заводот за социјално осигурување 

а) П о д г о т в у в а њ е р е ш е и и ј а 
5) Врз основа на малаоот и оценката, на .и.:-;^лид-

ско-пешионата комисија во заводот за социјално оси-
гурување на око ли јата (градот) се подготвува предлог 
зе определување правата на осигуреникот врз основа 
на законот. 

Овој предлог треба да содржи: 
а) разлетување на осигуреникот во определе-

на група ш инвалидноста спрема процентот на нама-
лувањето на работната способност (чл. 33 од Законот 
за социјалното осигурување); 

б) мислење за преостанатата работна способност 
на осигуреникот за конкретната можност на неговото 
заложување на иста или друга работа, со полно или 
скратено работно време; 

в) мислење за траењето на инвалидноста; 
г) мислење за постоење или непостоење на 

условите за преквалификација на осигуреникот, како 
и за времето што е потребно за преквалификација, 
водејќи сметка за индивидуалните способности и на-
клоности! на неодделен осигуреник; 

_ д) определување на материјалните права на 
осигуреникот додека трае инвалидноста од определе-
ниот степен, со обзио на тоа дали се упатува осигу-
реникот на друга! работа или на преквалификација, 
или не се упатува, како и со обзир на намалувањето 
на редовните приходи на осигуреникот за време до-
дека работи на друга работа; 

ѓ) определување срокот за повторен преглед на 
осигуреникот со цел да се установи нов процент на 
инвалидноста, измена на работното време или проме-
на на работата на која што е упатен осигуреникот, 

б) Д о ц е е у в а њ е р е ш е н и ј а 
6) Извршниот одбор на заводот за социјал но оси-

гурување по предлогот што е подготвен во Заводот 
и разгледувањето на материјалот што е примен од 
инвалидско-пензионата комисија донесува решение за 
тоа дели му се признава на осигуреникот делимична 
или наислна инвалидност, и —# ако се признава — во 
која инвалидска! група се распоредува осигуреникот 
и за ш е време, како и какви материјални права му се 
признаваат (инвалиднина, односно инвалидска пен-
зија) и за кое време. 

7) За да се обезбеди правилно донесување реше-
нија за упатување на осигуреникот на друга работа 
или за преквалификација, како и поради не см е ќ аван о 
извршување на донесените решенија, заводот за соци-
јално осигурување »на околијата (градот) е должен, 
во непосредна соработка со надлежното бисо за по-
средување на трудот и во согласност со претпријати-
ето односно установата во која треба да се упати 
осигуреникот, претходно да реши и утврди на кое ра-
ботно место, со какво работно време и во кој срк 
•осигуреникот ќе се запосли поради промената на ра-
ботата односно преквалификацијата. 

8) Кога донесува решенија за з аведување осигу-
реникот на Друга работа или за преквалификација, 
извршниот одбор ќе ги зема во обзир конкретните 
можности за промената на работата односно преква-
лификацијата првенствено во истото претпријатие од-
носно установа1, а пото® во другите претпријатија и 
установи во истото место. По исклучок, кота е во 
прашање преквалификација на осигуреникот во спе-
цијална установа за! рехабилитација на инвалидите, 
осигуреникот мо;;:е да биде упатен на преквалифи-
кација и вон местото на неговото живеење. 

9) Кога ги определува условите за преквалифика-
ција заводот ќе води сметка и за целисходноста на 
преквалификацијата со обзир на староста на осигуре-

никот, земајќи ја како критериум границата на г ; : . ;о-
ста> од 50 години за машки а 45.години за жени, 

в) И з в р ш у в а њ е н а р е ш е н и ј а т а 
10) Решенијата на заводот за социјално осигуру-

вање на- околината (градот) со кои им се определу-
ваат правата на осигурениците во врска со признае-
ната инвалидност, ги извршува: 

а) ако се работи за материјалните права за вре-
ме на времена инвалидност до две години — заводов 
што го донел решението; 

х б) еко се работи за материјалите преза за 
признаената трајна инвалидност или за инвалидност 
што ќе трае подолго од две години — надлежниот 
завод за социјално осигурување на народната ре-
публика ; 

в) ако се работи за упатување на осигуреникот 
на друга работу или за преквалификација на осигуре-
никот — заводот што го донел решението. 

11) Бироите за посредување на трудот се дол-
жни првенствено Да ми обезбедат работа на -инва-
лидните т \ трудот што се оспособени за работите на 
друго занимање. Советите за стопанство на околната 
(градот) ќе им дадат при тоа -помош на биропте за 
пооредување на трудот водејќи сметка на такви лица 
првенствено да им се обезбеди заштедување во прет-
пријатијата и установите на народниот одбор. 

12) Сите претпријатија, уеановите и надлетаната 
при кои постои фактична можност за запослување на 
инвалидите на трудот што можат да« рабоат на иста« 
работа со скратено работно време или на друга работа 
со полно работно време или на работа згодна за обез-
бедување на преквалификацијата на инвалидите на 
трудот, должни се во смисла на решенијата од заво-
дот^ за социјално осигурување да обезбедат такви за-
живувања односно преквалифи ка иии. 

Кога сеГ работи за упатување на друга работа во 
друго претпријатие ќе се смета дека постојат услови, 
ако тоа претпријатие за,послу ва редовно 6—10 работ-
ници односно службеници од истото или слично зани-
мање. 

За тоа дали постојат или не постојат -услови за 
запослување и преквалификација на инвалидите на 
трудот при поодделни организациони единици решава 
по потреба советот на околиската (градската) арби-
тража за одлучување по откачите (чл. 9 од Уредбата 
за постапката за откажување на работниот однос — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52). 

На осигурениците што се упатени на друга робота 
претпријатието односно установата ве може да им 
даде отказ ооем во случаите во кои отказот не може 
да се побија во смисла на чл. 20 од Уредбата за за-
снивањето и престанокот на работниот однос („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 84/48). 

Бидејќи на лицата упатени на преквалификација 
во претпријатие или установа заводот за социјално 
осигурување им дава полна материјална надокнада, 
претпријатијата односно установите не се должни за 
тоа време да им даваат плата.. 

Лицата оспособени за друго занимање имаат пра-
во на материјално обезбедување како и летата што 
се наоѓаат времено вон работен однос, а покрај тоа 
имаат и право на- надокнада до висината на поране-
шната плата, за сето време додека не ќе им се обезбе-
ди соодветна работа. 

Лицата оспособени за друго занимање не можат 
да се упатуваат на работи за кои немаат работна спо-
собност, Оспособувањето за нов-о занимање се уста-
новува во редовната постапка, со тоа што се уважува 
признаениот степен на стручноста и порано полеже 
ките стручни испити. 

III. Завршни одредби 
14) Постапката предвидена„ Со ова напатствие вз* 

жи аналогно и за вишите и н за л и дск о - пе. нано и и к р и -
ени односно за заводите за социјално осигурувачи т:а 
народните републики при донесувањето на решенија-
та во втор степен. 
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15) Ова напатствие ќе се при ме ну за во сето и во 
постапката за ревизија на инвалидските права по по-
рано донесените решенија во смисла на Наредбата за 
лекарскиот преглед на сите уживатели на 'инвалиднини; 
и инвалидски пензии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
58/52). 

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

Со влегувањето во сила на ова напатствие преста-
нуваат да важат односно се менуваат следните точки 
на Главата II од Поблиските напатствија за примену-
вањето на Законот за социјално осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии и про-
писите ило сг донесени врз основа на тој закон: 

а) во точ. 23 од Поблиските напатствија за при-
менувањето на Законот за социјалното осигурување 
на работниците и службениците и нивните фамилии 
и прописите донесени врз основа на тој закон (,,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 44/50) се бришат ставовите 
X и 2 

о) Точката 27 се брише; 
в) Точката 28 се менува и гласи: 

„0гарантната може по ист основ да се исплати 
само еднаш, а се иапла г ув а кота ќе се установи дека 
намалувањето на способноста за работа е трајно, 
односно дека ќе трае подлого од една година." 

г) Во точ. 30, на крајот на ст. 1 се додава нова 
реченица која гласи: 

„Како затоплување на друга работа се смета и 
работа со скратено работно време на иста или слична 
работа." 

Ставот 2 на истата точка се менува и гласи: 
..Ако претпријатието нема можност уживател от на 

иг в-: л иднината да го запосли на друга работа, или со 
скратено работно време на иста или слична работа, 
должно е во истиот срок за тоа да го извести 'надле-
жниот завод за "социјално осигурување перади до-
текување решение . за упатувањето на осигуреникот 
на друга работа во доуго претпријатие односно уста-
нова." 

По ставот 3 од истата точка ца крајот се додава 
нова пчелица, која гласи: 

,3л тоа дали осигуреникот без оправдан разлог 
не сакал да стапи на определена! работа се просудува 
во смисла на одредбата од чл. 9 ст. 3 од Уредбата за 
материјалното обезбедување и за другите права на 
работниците и службениците што се наоѓаат времено 
вон работен однос („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/52)." 

д) Точката 32 се менува и гласи: 
„Ако осигуреникот — стручен работник, односно 

службеник со стручна спрема ја изгубил способноста 
за работа во својата струка односно специјалност, а 
не може да врши ни некоја друга -работа што и' од-
говара неговата стручна спрема, е задолжен на пре-
квалификација ако за истата постојат условите со 
обзир на- неговата општа работна сиг собно ст годи-
ните нд животот и стручноста/' 

ѓ) Точката 33 се. брише. 
е) Точката 34 се менува и гласи: 

Л а осигуреникот — стручен 'рабошик, односно 
на службеникот со стручна спрема, на кој поради 
намалувањето на општата работна способност не му е 
намалена и способноста за работа во неговата струка 
или специјалност, така што по завршеното лекување 
да може да продолжи да ја врши својата поранешна 
работа со полно редовно работно време, му припаѓа 
инвалиднина по основот на намалувањето на општата 
работна способност само ако тоа намалување, спрема 
оценката на и н в ал и деко - и е не и он ата комисија, факти-
чки влијае на животот на осигуреникот вен самото 
вршење на работата. 

Ако таков осигуреник пе мс же натаму да ја врши 
поранешната работа со полно редовно работно време 
или мож? да врши само некоја друга работа, за која 
му притоа помала т а т а , неговите права се определу-

ваат по прописите што важат за осигурениците упа-
тени на! друга работа." 

ж) Точката 35, 36 и 38 се бришат. 
Бр. 15335 

Белград, 25 ноември 1952 година 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, * 

-d Павле Грегорић, е. р. 

688. 
Врз основа на точ. 1 од Решението за определу-

вање државните остани надлежни за пропишување 
цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА БЕНЗИН ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ДИПЛОМАТСКИ ПРЕТСТАВ-
НИШТВА И ЗА НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА 

РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НА ТОЈ БЕНЗИН 
1. Трговските претпријатија за премет со нафта и 

нафтени деривати („Југопетрол*") ќе продаваат мото-
рен бензин за потребите на странските дипломатски 
претставништва по цените* ипо важеле до 12 нсем поп 
1952 година, а во количини« што ќе ги определи' Ми-
нистерството на надворешните работи на ФНРЈ во 
согласност со Стопанскиот совет на Владата ка ФИТ'.]. 

2. Разликата помеѓу новите — наг еле меин ге цени 
на б е т а т и цените што важеле до 12 ноември. 1952 
година, претпријатијата од претходната точка од ова 
решение ќе ја надокнадат на терет иа сметката бр. 
800473 — „Развика во цените на бензин за странските 
дипломатски претстав-нпштва", која се води ири На-
родната банка па ФНРЈ. 

3. Продажбата на бензин по повластените цени од 
точ. 1 ќе се врши врз основа на одделните боневи 
коп, врз основа, на определени количини, нм ги из-
дава па странските претставништва Министерство!® 
на надворешните работи нд ФНРЈ. 

4. Ова: решение влегува во сила одма. 
Бр. 10005 

Белград, 24 ноември 1952 бодина 
По овл гете ние 

од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

687. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист од ФНРЈ", бр. 10/52), Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА ФОРМИРАЊЕ 

ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНКА 
1) Во првата половина на 1953 година ќе се 

и зв-еш и проценка на основните следства на' стопан-
ските претпријатија. 

2) Во Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ се 
формира Центрите комисија за проценка чии члено-
ви ги определува Претседателот на Стопанскиот со-
вет на Владата на ФНРЈ, со тоа што ©оковаа) комиси-
ја да влегува и претставник од Министерството иа 
народната одбрана. 

3) Централната комисија за прст енка има задача 
да го приготви и организира спроведувањето ка оваа 
проценка. 

4) Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во »Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 10004" 
Белград, 26 ноември 1952 година 

По овластете од Стопанскиот Совет 
на Владата на ФНРЈ 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. D. 
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688 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-

женијата, соборите и другите ја в ш собранија, а ио 
исполнувањето т условите од чл. 14, 15 и 16 од 
истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОБИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СВЕШТЕНИЦИТЕ НА СТА-
РОК АТО ЛИНК АТ А ЦРКВА НА ФНРЈ „ГРГУР НИН-

СКИ" СО СЕДИШТЕ ВО ЗАГРЕБ 
Се одобрува според поднесените правила и про-

грама основањето и работењето на Здружението на 
свештениците на Ст?»рокатотивката црква »на ФНРЈ 
„Гргур Нине,ки" со седиште во Загоеб, а со дејност 
«а територијата на Федеративна Ни родна Република 
Југославија 

Бр. 1254$ 
15 ноември 1952 година 

Бел! р-\д 
МинистерN на внатрешните работи 

на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

689. 
Врз основа на чл. И и ст. 2 на чл. 16 од Законот 

»а печатот донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ВНЕСУВА И РАСТУРА ВО ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
СВЕСНАТА 8, ЗА АВГУСТ 1952, НА СПИСАНИЕТО 

„ГОЛОС ПРАВОСЛАВИ М " 
Се забранува внесувањето во Федеративна На-: 

родна Република Југославија и растурањето во земја-
та на своската 8, за август 1952, на списанието. „Го-
лос православи А " што го издава во Берлин Епархи-
авное Управление Германско^ Епархии Московско*! 
Патрнархии, бидејќи содржи написи со кои се »одо-
брува и помага дејствувањето на надворешните не-
пријатели на Федеративна Наредна Република Југо-
славија. 

Бр. 16529 
21 ноември 1952 година 

Белград 
Министер на внатрешните работи 

на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

690. 
Врз основа на чл. 1 ст. 2 од Уредбата за продол-

жување 'сроковите за реси зија на решенијата! за 
превожење на службениците на п т и звања и плати, 
Комисијата иа Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА РЕВИЗИЈА НА 
РЕШЕНИЈАТА ЗА ПРЕВОДЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИ-
ЦИТЕ ОД НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ НА НОВИ 

ЗВАЊА И ПЛАТИ 

CpoiKOT за ревизија на решенијата за преводење 
на службени ци те од Народната банка на ФНРЈ на 
коли звања и (плати се продолжува до 1 јануари 195& 
година* 

Бр. 2332 
28 но еу-фи 1952 година 

Белград 
За1 Комисијата на Владата на ФНРЈ 

Секретарот на Владата на- ФНРЈ 
За (персонална служба. 
Вељко Зековић е. p. 

691. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на 
производите и производителите спецификации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 17/51) Сојузната комисија ЗА 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

МАШИНСКИ КЛУЧЕВИ 
1. Сојузната комисија за стандардизација донесе 

следни југословенски стандарди: 
Отвори за клучеви JUS М. В1.01Ѕ 
Толерантни на отворите за клучеви JUS К. G5.01L 
Едноставни кратки отворени клучеви JUS К. G5.022 
Четвртасти затворен«: клучеви JUS К. G5.G3 
Усадим шестострашг свиткани клучеви JUS К. G5.04& 
Нас ац ни клучеви од' 8—36 м<м JUS К. G5.05& 
Насад,ки клучеви од 41—80 MM JUS К. Q5.05lj 
Насади^ четртаести клучеви JUS К. G5.06® 
Усади,;!: четвјртаести клучеви JUS К. G5.07XI 

Наведените југословенски стандарди објавени се вл 
посебно издание на Сојузната комисија за стандарди-* 
зација кое е составен дел од ова решение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила 
на 1 април 1953 година. 

Бр. 327 
27 ноември 1952 година 

Белград 
За Претседателот 

на Сојузната комисија за стандардизација* 
Бранислав Станковић е. р. 

У К А З И 
Врз основа на чл. 74 точ. 10 од уставот на ФНРЈ* 

а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народна га скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија донесува 

У К А З 
ЗА ^ПОВИКУВАЊЕ НА ДР ЈОЖЕ ВИЛФАН ОД 
ДОЛЖНОСТ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕ« 

АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО БУРМА 
Се ©повикува од својата досегашна должност до 

Јоже Вилфан, вонреден и ополномошен амбасадор г а 
Федеративна Народна Република Југославија во Бурма. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2004 
27 ноември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

иа Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на ' 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу]* 
блика Југославија донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН 
АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУ* 

БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БУРМА 
За вонреден и ополномошен амбасадор на Феде-

ративна Народна Републике! Југославија во Бурма се 
назначува Добривое Видиќ, ополномошен министер 
во Мииле герството на надворешните работи. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2005 
27 ноември 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секрета, р, Претседател*, 

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

Број 58 — Страна 9 to 
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ВОЕНА УПРАВА НА ЈНА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА НА СЛОБОДНАТА 

ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ 

„Службени лист Војне управе ЈНА југословенске 
роне слободне територије Трста" во бројот 9 од 24 
ноември 1952 година објавува: 

Наредба бр. 74 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата в з ФНРЈ за арондација на зем-
јиштето на селско стопанските добра! и земјиштето на 
работните задруги; 

Наредба бр. 75 за проширување важноста на 
{уредбата на Владата на ФНРЈ за трговските и угости-
телските комори; 

Наредба бр. 76 за проширување важнсота на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за застапници БОТО на 
странските фирми; 

Наредба бр. 77 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на Ф-H'PJ, за грдежното проекти-
рање; 

Наредба бр. 78 за проширување важноста! на 
Уредбата на Владата, на ФНРЈ за- градежната инспек-
ција: 

Наредба бр. 79 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за градењето; 

Наредба бр. 80 за проширување важноста на 
Уредбата на Владата на ФНРЈ за заштита на труд-
ните жени и* мајките-доилки во работен (службенич-
ки) однос; 

Наредба бр. 81 за« проширување важноста на 
Уредбата на Владата на« ФНРЈ за правото на службе-
ниците од општествените организации на отпратнина; 

Наредба бр. 82 — Одлука за измешување иа Од-
луката за именување околиска изборна комисија за 
виши јата Копар. 

Решенија на Управникот на птт служба; 
Решение бр. 702 за издавање пригодна поштенска 

марка „Детска недела 1952"; 
Решение бр. 807 за, издавање пригодни поштенски 

марки по повод на XV Олимпијада во Хелсинки; 
Решение бр. 970 за издавање пригодни поштенски 

марки по повод „Денот на Морнарицата 1952"; 
Решение бр. 1030 за ставање вое промет југосло-

венските препечатени „'Партизански" франко и порто 
мерки. 1 -УЖУ-AJL. Л У-Ц̂ЗИЈ* анса.' •• гв»у f вваж-зог дкдгаиа 

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

Се молат претплатниците на „Службен лист на 
ФНРЈ1' да ја обноват претплатата за 1953 година (да 
се види објаснението на последната страна ка „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ" број 53 и 54 за 1952 година). 

Годишната претплата изнесува 1.000 динари а за 
странство 1.500 динари. 

Доколку претплатата не ќе се обнови до 25 де-
кември 1952 година ќе се запре испраќањето на ли-
стот од 1 јануари 1953 година. 

Надлештвата, установите, претпријатијата и пое-
динци можат да се претплатат спрема своите потреби. 
Претплатата се полага на тек. сметка бр. 1032-900880 
кај филијалата на Народната банка во Белград. 
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С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

666. Уредба за изменувања и дополнувања на 
905 

667. Уредбава дополнување најуредната за уки-
нување на индустриските бонови 906 

668. Уредба за изменувањата и дополнувањата 
' н а Уредбата за основите, на работењето и 

за "фондот' н а Јп л ат ит е ̂  на J P г ов ски т е .прет-
пријатија ~ 77 

Страна 
669. Уредба за укинување на Решението од На-

ционалниот комитет за ослободување на Ју-
гославија за издавање времена парична по-
мош на ^осигурените фамилии на борците 
од НОВ и- ПОЈ, инвалидите од Народноосло-
бодителната војна и нивните фамилии, како 
и на фамилиите на жртвите од фашисти-

ЧК.ИОТ терор од 19 декември 1944 година — 907 
670. Уредба за изменување на Уредбата за 

к о д и ф и к а ц и ј а на дипломите и за призна-
в а л е испитите и семестрите од странски 
факултети — , 907 

671. Уредбата за укинување на Уредбата за ко-
д и ф и к а ц и ј а на дипломите и за признавање 
испитите и семестрите здобиени за време 
на војната на странски универзитети и ви-
соки школи 903 

672. Уредба за лучките празници 908 
673. Уредба за укинување на Главната дирекција 

на поморско-техничките претпријатија 908 
674. Решение за оснивање Институт за млекар-

ство 2 1 • 909 
675. Решеше за укинување Одборот за кинема-

тографија — 909 
676. Наредба за« лекарски преглед на ужива- -

телите на инвалиднини и инвалидски пензии 910 
677. Наредба за начинот на плаќањето на тран-

спортните трошкови и трошковне на услу-
гите во меѓународниот стоковен промет — 910 

678. Наредба за дополнување на Наредбата за 
времената забрана увоз на некои производи 911 

679. Наредба за извоз на некои производи — — 911 
680. Наредба за укинување задолжителното крај-

брежно пилотирање на релацијата од ртот 
Камењак до Ријека : 911 

681. Напатстви^з^ЈПрименување на Уредбата за 
наголемување " з а к у Ш ? ® ! ^ И 
работшtlSHffg^fор ии ' - ^ r ^ r f ^ — — — 911 

682. Н а п а У С ^ Ш ^ Ш а Т а њ е стру1ШГ"нс.пит1 н Г 
Службениците "на државните органи уета-
н о Ш Г ^ ^ ^ ~ —" 914 

683. raiftfcraW*1^^ ~ 
од чл. 34 на Основната уредба* за звањата 
и платите на службениците на државните 
органи 915 

684. Напатствие за определување звања на слу-
жбениците на кои што им престанала фун-
кцијата на судија-, јавен обвинител и арби-
тер на државната арбитража 915 

685. Напатствие за постапката за установување 
инвалидноста и за определување правата на 
осигурениците во случај на инвалидност — 915 

686. Решение за продавните цени на бензин за 
потребите на странските дипломатски прет-
ставништвата и за надокнадата (регресот) 

. на разликите во цените на тој бензин 918 
687. Решение за проценка на основните средства 

на стопанските претпријатија и за фор(МИ-
рање централна комисија за проценка 918 

688. Решение за одобрување основањето и рабо-
тењето на здружениието на свештениците 
на Старокатоличката црква на ФНРЈ „Гргур 
Кински" со седиште во Загреб 919 

689. Решение за забрана да се внесува и растура 
во Федеративна Народна Република Југосла-
вија свеоката 8, за август 1952, на списанието 
„Голос православни" 919 

690. Решение за продолж!ува1ње срокот за реви-
зија на решенијата за преводење на слу-
жбениците од Народната банка на ФНРЈ на 
нови звања и плати 919 

691. Решение за Југословенските стандарди за 
машински клучеви 919 


