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662. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ 
ПЛАН ЗА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГО-

СЛАВИЈА ОД 1957 ДО 1961 ГОДИНА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Општествениот план за стопанскиот развој 
на Југославија од 1957 до 1961 година, што го усвои 
Сојузната народна скупштина на седницата на Со-
јузниот собор, од 4 декември 1957 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите од 4 декем-
ври 1957 година. 

ПР бр. 19 
6 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
П.ретседател 

на Сојузната народна скупштина^ 
Петар Стамболиќ, с. р. 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

ОД 1957 ДО 1961 ГОДИНА с 

П Р В Д Е Л 
Г л а в а I 

Е К О Н О М С К О П 0 Л И Т И Ч К И ЦЕЛИ 
1. Силниот развиток на производните сили и на 

социјалистичките производни односи во изминатиот 
повоен период обезбеди неопходна услови за ната-
литет! сестран општествен и стопански развој, но 
Ј̂ ГЈО времено истакна и некои покрупни проблеми 
што треба првенствено да се решаваат во натамо-
шниот стопански развој, 

Во изминатиот повоен период значително е про-
ш ти"; о на енергетската и суровинската база, и при не-
опходни додајни вложувања и при користење на 
век истражените природни богатства на земјата, 
остварени се услови за нејзино натамошно зголему-
вање.во согласност со потребите на порастот на про-
изводството. 

Изградени се односно значително проширени 
машинската индустрија и електроиндустријата, бро-
доградбата, како и низа гранки на преработувачката 
индустрија. Притоа, меѓутоа, дојде до заостанување 
на производството на подрачјето на енергетиката и 
на некои сектори во производството на суровини и 
други предмети на трудот, што вли јаеше врз недо-
статочното користење на расположивите капаците-
ти, го отежнување поголемиот пораст на производ-
ството на средства за лична потрошувачка и го 
услови зголемувањето на дефицитот во платниот 
биланс. 

з ЗарртанувфњеЈо на селскостопанското производ-
ство во изминатиот период услови низа друѓи про-

блеми, во прв ред заостанување на производството 
на средства за широка потрошувачка, недостаточен 
пораст на суровинската база, значителни колебања 
на цените на пазарот и зголемување дефицитот во 
платниот биланс. Последниве години вложени со 
значителни напори за решавање на тие проблеми, 
како со значително поголеми вложувања за развој 
на селското стопанство, така и со значително пого-
лема ориентација на индустриското производство на 
средства неопходни за унапредување на селското 
стопанство. Со продолжување на тој процес во на -
редниот период со уште позабрзано темпо треба ца 
се- остварат услови заг решавање на тој на јкрупен 
проблем на југословенското стопанство. 

Развојот на другите стопански области, во прв 
ред на градежништвото, сообраќајот и трговијата, 
осигуруваше најнеопходни услови за голем обем 
на инвестиционата изградба, за брз развој на инду-
стријата и за значително проширување на пазарот 
на инвестициони и потрошни добра. Меѓутоа, во тие 
области не беше можно да се вложат соодветни 
средства за модернизација и подобра опременост, 
што имаше за последица ниска продуктивност и 
спора и релативно скапа инвестициона изградба. Во 
сообраќајот основните средства не беа во достаточна 
мера одржувани, додека реконструкциите и замени-
те се вршени во ограничен обем. Заостануваа зад 
потребите во прв ред поморскиот и речниот сообга-
ќај . Заостанувањето на трговијата зад стопанскиот 
развој го успорушаве и го поскапуваше прометот на 
стоки. Напорите што последниве години се направе-
ни во решавањето на тие проблеми и веќе досега 
постигнатите резултати укажуваат во кој правец 
треба да се продолжи нивното решавање во наред-
ните период. 

Изменетата структура на производството и зна-
чителниот пораст на рационалниот доход овозмо-
ж и ј а постепено проширување на акумулативната 
способност на земјава. Со оглед на мошне големите 
инвестициони вложувања беше неопходно да се 
употребат значителни странски средства. Промените 
во структурата на инвестиционите вложувања, до 
кои веќе дојде последниве години, можноста за по-
добро користење на новоизградените капацитети, 
како и нивното довршување во почетокот на наред-
ниот период овозможуваат натамошни промени во 
структурата на вложувањата и натамошно зголему-
вање на акумулативната способност на стопанството, 
со што се овозможува проширување на размената со 
странство при истовремено намалување учеството на 
странски средства во вкупната акумулација . 

Недостаточното производство на средства за 
лична потрошувачка и за потребите на општестве-
ниот стандард, како и неповолната структура ма тоа 
производство, пред се поради з а о с т а н у в а њ е ^ на 
селското стопанство, во најголема мера влијаела врз 
значителни колебања на цените и врз нестабилноста 
на пазарот, што во прв ред негативно се одразуваше 
врз стандардот на градското население. Со зголе-
мувањето на производството на средства за лична 
потрошувачка, со од војувањето на поголеми сред-
ства за станбено-комунална изградба како и сопреа 
земањето на други мерки за стабилизација на однгсн 
сите на пазарот, ублажен е тој проблем последниве 
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години и остварени се услови за негово забрзано 
решавање во наредниот период. 

Крупните промени во економската структура на 
населението, големиот пораст на бројот на запосле-
ните во социјалистичките стопански организации, 
промените во структурата на квалификациите на 
работниците, досега изградените кадри и системот 
на општественото самоуправување, стануваат зна-
чајна з а д в и ж у в а н а сила за развој на производните 
сили, која треба подобро да се користи во правец на 
натамошното постојано зголемување на продуктив-
носта на трудот, на поинтензивно користење на по-
стојните резерви во стопанството и на натамошно 
проширување на социјалистичките производни од-
носи. 

2. Тргнувајќи од расположивите производни си-
ли и од реалните можности за нивно користење, 
од потребата што побргу да се решат наведените 
проблеми и да се оствари натамошен напредок во 
развојот на производството и на социјалистичките 
производни односи, за периодот од 1957—1961 година 
се поставаат следните основни економскополитички 
цели и задачи: 

— да се обезбеди брз и стабилен пораст на вкуп-
ното производство, а особено на селскостопанското 
производство, на националниот доход и на продук-
тивноста на трудот; 

— да се обезбеди таков пораст и структура на 
производството, која со проширување и стабилизи-
рање на економските односи со странство, ќе ово-
зможи брзо намалување на дефицитот во платниот 
биланс; 

— во рамките на таквиот развој да се оствари 
постојан и стабилен пораст на личната потрошу-
вачка и на општествениот стандард;. 

— зависно од тоа да се помага развојот на сто-
пански неразвиените подрачја; 

— со стопанскиот развој да се прошират и да се 
засилуваат социјалистичките производни односи, да 
се развиваат работничкото управување во стопан-
ските организации и општественото самоуправување 
во општините и околиите. 

В Т О Р Д Е Л 
основни СМЕРНИЦИ НА СТОПАНСКИОТ 

РАЗВОЈ 
Г л а в а И 

ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОИЗВОД И НАЦИОНА-
ЛЕН ДОХОД 

I. Производство 
1. Тргнувајќи од остварените материјални и оп-

штествени услови на производството и од основните 
економскополитички задачи, потребно е во периодот 
од 1956 до 1961 година да се оствари следниот пораст 
на општествениот бруто производ и на националниот 
доход: - - „ 

во милијарди динари") 

1956 1961 

П ГИ л Јб 

Ѕо 
о Ѕ ? 

I а п I 
В п в З 

3. Во следниот период потребно е да се зголеми 
учеството на производството на социјалистичките 
стопански организации во општествениот бруто про-
извод од 78% во 1956 на околу 85% во 1961 година. 

4. Со цел за остварување неопходна материјална 
основа за постигање на економско политичките цели 
на наредниот период, потребно е да се постигне 
следниот пораст и промени во структурата на про-
изводството: 

О О I V ^ ог,ш 

ѕ о СО ѕ к10 
к Ѕ -Р) 1Н ^ д х И ѕ Ѕ 

X V 
г Ѕ I? чн Ѕн 
о 5 л Ф 
а ѕ л ^ к ѕ Ѕ ѕ 

Структура 
1956 1961 

Општествен бру-
то производ 157,6 109,5 100,0 100,0 

Средства за 
100,0 100,0 

производство 158,8 109,7 63Д 64,4 
— средства за 

работа 150,6 108,5 9.8 9,3 
— предмети на 

трудот 160,3 109,9 54,1 55,1 
Средства за по-

54,1 

трошувачка 155,4 109,2 36,1 35,6 
5. Со цел за обезбедување пораст на општестве-

ниот бруто производ и на националниот доход, како 
и таква материјална структура на производството 
која е неопходна за осигурување на различни ф о р -
ми на предвидената потрошувачка во согласност со 
соодветната структура на увозот и извозот, како 
и за формирање на општествени резерви, се предви-
дува дека ќе биде потребно да се оствари следниот 
пораст на вредноста на бруто производството на од-
делни области од стопанството: 

во милијарди динари 

.1956 1961 О 
Во) Р) ПгЧ а Д5Ѕ ШѕЅ 

ас зј 

3 1 
ЧЖн 

Стопанство 
вкупно 3.338 5.260 157,6 109,5 
Индустрија 1.778 2.9^6 168,0 111.0 
Селско стопан. 686 979 142,7 107,4 
Шумарство 69 71 102,9 100,6 
Градеж. 214 358 167,3 110,9 
Сообраќај 218 336 154,3 109,1 
Трговија, уго-

стителство и 
туризам 197 278 141,1 107,1 

Занаетчиство 176 252 143,2 107,4 

Општествен бру-
то производ '3.338 5.260 157,6 109,5 
Национален^ 

доход 1.473 2.275 154,4 109,1 
2. Националниот доход на еден жител се пред-

видува дека ќе порасте за околу 7% просечно го-
дишно, со оглед на тоа што се проценува зголемува-
њето на бројот на населението од околу 17,880.000 во 
1956 на околу 19,520.000 во 1961 година, т. е. годишно 
за 1,8%. 

Сите податоци во овој план се искажани по це-
ните во 1956 година. 

Просечните годишни индекси на движењето во 
планот претставуваат геометриска средина. 

6. Со оглед на тоа дека со предвидениот пораст 
на производството не се исцрпени сите резерви, осо-
бено во селското стопанство и во индустријата, по-
требно е да се преземаат мерки што би ги поттикну-
вале производителите со подобро користење на к а -
пацитетите, суровините и репродукциониот матери-
јал, како и со зголемување на продуктивноста на 
трудот, да постигнат поголем пораст на производ-
ството од предвидениот. Зголемените средства треба 
да се употребат за поголем извоз, за побрзо форми-
рање на материјални и девизни резерви како и за 
подобрување животните услови на населението и 
за унапредуваше на производството. 

II. Расподелба 
1. Со цел за брзо намалување дефицитот в^ 

платниот биланс, потребно е да се осигури значи-
телно побрз пораст на извозот од предвидениот по-
раст на производството и увозот, додека увозот тре- „ 
ба да се Движи со поспоро темпо од брзината на по-
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р.-.ггот па производството. Поради тоа е предвидено 
да се постигнат следните односи во тој пораст. 

Ѕ Ѕ10 
К о " Л Г ггЧ в К Ѕ Д ѕ З 

и 2 (0) 
Р а м 0) е? 
Ѕ Ѕ ^ ^ Ј . 
О и: ^ ѕ К 
а ѕ Ѕ б з К се 

Општествен бруто производ 157,6 109,5 
Усоз на стоки и услуги^) 147Д 108,0 
Извоз на стоки и услуги:ј:) 175,8 111.9 

Со остварувањето на такво др Ј гасење се обезбе-
дува усмерување на соо,дветниот дел од општестве-
ниот бруто производ за потребите за намалување 
дефицитот во платниот биланс, како и за отплати 
на' странските заеми, за другите обврски во стран- ' 
ство и за субвенционирање на надворешната трго-
вија. Зависно "од тоа, вкупно расположивите сред-
ства што остануваат за внатрешна потрошувачка, 
побавно се зголемуваат одошто општествениот бруто 
производ, 

2. Потребно е да се преземат мерки во основата 
да сз осигура следната расподелба на 'вкупно ра-
спо.ложивите средства за внатрешна потрошувачка 
и следниот пораст на одделни видови потрошувачка: 

во милијарди динари 

1956 1961 Ѕ о со 
ѕм"5 

И си " п 
и Ѕ з 

ѕ о . V Ѕ оЅЅ 
ѕ в ЕЈ 
М ѕ Н ЈЈ4 м , л О Ѓ! И во 0 Д ^ од е! 
л а л 

Вкупно расно-
,го жив и 
средства 3.374 5.172 153,3 108,9 

Потрошувачка 1 
на предмети 
на -трудот 1.726 2.771 160,5 109,9 

Вкупни стопан-
ски инвести-
ции"55") 473 631 133,4 105,9 

Лична потрошух. 
ванка 848 1.203 141^9 107,3 

Општествен стан-
дард 131 226 172,5 111,5 

Држани органи и 
народна одбрана 196 216 110,2 102,0 

Општествени ре-
зерви и нера-
споредени сред 
ства5^) — ч 125 -

но трошење на предмети на трудот и на штедење, за 
да се постигнат во производството и во расподелбата 
поповолни ефекти од предвидените. 

5. Со формирање-и трошење на амортизациони-
те фондови потребно е на стопанските организации 
да им се осигурат соодветни средства неопходни за 
замена на постојните основни фондови. Амортиза-
ционите фондови во еден дел е можно и е потребно 
да се употребат и за фима непара н,е на нови инве-
стиции, првенствено на реконструкциите. 

6. Со цел за остварување на основните економ-
скополитички цели на наредниот период, треба да 
се обезбеди односите во расподелбата на национал-
ниот доход односно па нето расположивите средства 
(национален доход со средствата од странство) да се 

^движат во наредниот период во след илот правец: 

Структура во % 

3. Со расподелбата на националниот доход, со 
усмирувањето на амортизационит,е фондови, со кре-
дитната политика, како и со надворешно-трговската 
политика, со создавањето и употребата на девизните 
резерви и со други мерки, потребно е да се влијае 
врз такво формирање на куповни фондови, со кое 
би се осигурила реализацијата на вкупното стоковно 
производство при истовремено продолжување проце-
сот ,за стабилизација на односите на пазарот. 

4. Со соодветната кредитна политика и со усме.-
рувањето на увозот и извозот треба да се влијае 
врз остварување на предвидените промени во струк-
турата на потрошувачката на предмети на трудот, 
што се потребни со цел за постигање на предвиде-
ните промени на структурата на производството, за 
подобрување квалитетот на производите и за премин 
на гшвеќефазна преработка на суровини од дома-
шно потекло. Потребно е да се преземат мерки, што 
би ги поттикнувале производителите на порационал-

Увозот и извозот се пресметани по внатрешните 
Цени од 1956 година. 

Сите податоци за стопанските инвестиции во овој 
план се искажани без инвестиционото одржуваше. 

Во 1956 година нема општествени резерви. ( 

- 1953 1901 

100,0 100.0 

22,1 19 1 

64,9 6ГЗ 

13,0 9 9 

- 5,7 

Нето расположиви средства 
Акумулација (нето стопански 

инвестиции) 
Лична потрошувачка и оп-

штествен стандард 
Државни органи и 

н аро д па одбра к а" 
Општествени резерви и 

нераспоредени средства 
7. Со цел за проширување на Материјалната Оа-

за за развој на општественото самоуправување, 
предвидени се такви пропорции во расподелбата што 
овозможуваат побрз пораст на средств,ата со ион 
располагаат социјалистичките стопански организа-
ции, како и зголемување на средствата на општи-
ните, околиите и гнародните републики наменети за 
инвестиции и за буџетска потрошувачка. 

Г л а в а III 
ИНВЕСТИЦИИ И АКУМУЛАЦИЈА 

1, Целта на инвестиционата политика во наред-
ниот петгодишен период е со што порационални вло-
жувања да се обезбеди брз и континуиран развиток 
на стопанството. Притоа треба особено да се рацене 
селскостопанското производство, да се-создадат по-
поволни услови за размена со странство и да се 
обезбеди постојан пораст на личната потрошувач а. 

2, За остварување на наведените цели се пред-
видува дека во периодот 1957—61 година ќе биде 
потребно да се сложуваат просечно, околу 716 ми-
лијарди динари годишно, а дека во 1351 година ќе 
се достигне ниво од огледу 800 милијарди динари и ги 
за околу 40% повеќе од инвестициите остварени во 
1956 година 

3, Со цел за подобро усогласување развојот на 
општествениот стандард со стопанскиот' разбој, го 
наредниот период порастот на нестопанските инве-
стиции треба да бидб побрз од порастот на стопан-
ските инвестиции: 

во милијарди динари 

570 797 139,8 

з,а 
3 ^ 
716 

576 
14" 

Вкупни ии вест иии и41) 
од тоа: 

Стопански инвестиции 473 631 133,4 
Нестопански инвестиции 97 106 171,1 

Зголемувањето на нестопанските инвестиции 
треба првенствено да се усмери на побрза стаМбепо-
комунална изградба и па изградба па училишта г.о 
градовите и индустриските центри 

4, Стопанските инвестирања во основните 
обртните фондови треба да се во согласност со , 
т е р и ј ^ н и т е можности на земјата. Нивната струк-

Без инвестиционото одржуваше. 



„Страна 1032 - Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 25 декември 1957 

тура треба да обезбеди. што поцелосно каристење 
на постојните капацитети, брз пораст на производ-
ството и извозот, поширока кооперација меѓу прет-
пријатијата и порационална организација на про-
изводството! 

Водејќи сметка за тие цели се предвидува дека 
ќе биде потребно во вкупните инвестиции в л о ж у в а -
њата во основните и обртните фондови да бидат 
следните: 

во милијарди динари 

1956 1961 5 8 " ш 

Вкупни (бруто) сто-
пански инвестиции 

од тоа: 
- во основните 

фондови 
— во обртните 

фондови 

473 631 133,4 576 

331 497 

142 134 

150,2 

94,4 

440 

136 
5. Поради зголемувањето на основните фондови 

во стопанството, се предвидува во 1961 година по-
раст на средствата на амортизационите фондови за 
околу 43% во однос на 1956 година. Се оценува дека 
во 1961 година ќе биде потребно да се зголеми по-
трошувачката на амортизацијата (за замена и ре-
конструкции) за околу 54% во однос на 1956 година. 
Освен тоа, во наредниот период треба постепено 
да се изврши ревалоризација на основните фон-
дови, што ќе влијае врз порастот на амортизаци-
оните фондови. ^ 

Во системот на формирање ^ т р о ш е њ е на амор-
тизацијата треба да се изнаоѓаат ѓодни форми за 
усмерување и преливање на средствата, за да се 
користат овие најекономично во согласност со основ-
ните економскополитички цели на овој план. 

За да се оствари предвиденото производство 
потребно е да се овозможи извршување на поголеми 
реконструкции во постојните капацитети. Докрај 
средствата од амортизационите фондови за тие 
це,пи во годишните планови треба да се обезбеду-
ваат потребни средства и ,од националниот доход, 

6. Тежиштето на инвестиционата политика во 
наредниот период треба да биде во прв ред врз по-
брзото развивање на селското стопанство. Освен тоа 
е потребно значително да се зголемат вложувањата 
во сообраќајот и градежништвото, како и за подо-
брување на материјалните услови за развој на трго-
вијата и за подобро снабдување на населението, а 
во согласност со тоа и за развој на другите стопан-
ски области. За да се обезбеди таков развој потреб-
но е инвестициите во основните фондови на споме-
натите стопански области да растат побргу одошто 
во другите: 

во милијарди динари 
Годишен 
просек 
1957—61 

1956 1961 ј% в ? 

7. Најголем пораст на стопанските инвестициони 
вложувања треба да се оствари во првите години 
од наредниот период, кога е нужно особено да се 
зголемат (спрема поранешните години) инвестици-
ите во селското стопанство. И инвестирањата во 
другите стопански области, кои треба да придонесат 
за развиток на селското стопанство, треба исто така 
да бидат зголемени веќе во првите години на пла-
нираниот период. Тоа се однесува пред сб на хе-
миската индустрија, машиноградбата и прехранбе-
ната индустрија. Во првите години од наредниот 
период треба да се оствари побрзо зголемување на 
инвестициите и во градежништвото и во градежното 
занаетчиство, како и во индустриското производ-
ство за потребите на градежништвото. 

8. Заради уведување подобра опременост , на 
претпријатијата по пат на реконструкции, брза ме-
ханизација на селското стопанство, како и заради 
пораст на механизацијата во градежништвото и за-
ради поголеми вложувања за обнова и зголемување 
на возниот парк во сообраќајот, потребно е во на-
редниот период да се зголеми учеството на опремата 
во инвестиционите вложувања. 

9. Основните задачи на стопанскиот развој во 
наредниот период бараат обемот на акумулацијата 
(на нето стопанските инвестиции) да се усогласи со 
фактичките материјални можности на земјата, во-
дејќи притоа сметка за потребата од намалување 
учеството на странски средства во вкупната аку-
мулација. За остварување непрекинат стопански 
развој се предвидува дека ќе биде потребна акуму-
лација (нето стопански инвестиции) во износ од 
околу 417 милијарди динари во 196.1 година во однос 
на 334 милијарди динари во 1956 година. Според тоа 
за периодот 1957—1961 година е предвидено акуму-
лацијата да расте просечно околу 4,6% годишно. 
Притоа, акумулацијата од сопствените средства 
треба да расте приближно со исто темпо како на-
ционалниот доход. 

Со наведениот обем и пораст треба да се постиг-
не односот на акумулацијата од сопствените сред-
ства спрема националниот доход 'и нето располо-
живите средства во 1961 година да му биде прибли-
жен на односот во 1956 година, а акумулацијата од 
странски средства да се намали. 

10. Врз основа на инвестиционите вложувања во 
периодот од 1957—1961 година, како и на активира-
њето на инвестициите пренесени од изминатиот пе-
риод, треба да се постигне и вр наредниот период 
брз пораст на производните фондови. Притоа и на-
таму треба да се зголемува уделот на обртните 
фондови во вкупните производни фондови, за да 
се обезбеди соодветно користење на постојните и 
новоизградените капацитети: - ^ , 

во милијарди динари 

1956") 1861 "О н 5 ? 
! 

Структура 
1Ѕ66 ш Г 

Основни фондови 3.986 5.368 
Обртни фондови 985 1,664 
Вкупни фондови 4.971 7.032 

134,7 
168,9 
141,5 

80,2 76,8 
19,8 28,7 

100,0 100,0 

Индустрија 
и рударство 167,4 187,4 111,9 174,8 44,0 

С еко стопан-
ство 30,5 90,0 295,1 68,6 17,3 

Шумарство е л 7 Д 81,6 7,3 1,8 
Градежништво е д 15,5 191,4 13,7 3,4 
Сообраќај 72,4 110,9 153,2 95,2 23,9 
Трговија, уго-

стителство и 
туризам 18,3 31,3 

Занаетчиство 3,5 5,2 
Водостопанство 3,5 8,0 

Вкупно 

171,0 
148,6 
228,6 
145,8 397,5 100,0 

26,6 6,7 
4,3 1,1 
7,0 1,8 

^ ^ ^ ^ 812,4') 455,4 
"О Не е и-склучон прометот на осно-вни ^едетва и 

авансот во износ од Н,е милијарди динари. 

Г л а в а IV 
ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕН 

СТАНДАРД 
I. Лична потрошувачка 

1. Во согласност со целите поставени во Резо-. 
луцијата за перспективниот развој на личната по-
трошувачка, со предвидениот развој на стопанство-
то во наредниот период треба да се обезбеди зголе-
мување на вкупниот фонд за лична потрошувачка 
просечно годишно од 6% до околу 1%, односно по 
еден жител од 4% до околу 5%. Порастот на обемот 
на личната потрошувачка во одделни години треба 
да се обезбеди зависно од движењето на производ-

Состојба кои ждајоу па годината. 
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ството, доходот и продуктивноста на трудот. Во 
првите години на планираниот период порастот на 
личната потрошувачка треба да биде нешто побрз 
од просечниот годишен пораст во целиот период. 

2. Зависно од зголемувањето на продуктивноста 
на трудот и од подобрувањето на структурата на 
квалификациите на запослените, во периодот 1957/61 
просечните реални плати во стопанството треба да 
порастат просечно годишно за 7%—8%. Во соглас-
ност со зголемувањето на просечните плати во сто-
панството, потребно е да се обезбедат и соодветни 
промена на платите на запослените во државните 
органи и јавните служби. Се предвидува исто така 

порастот на просечните плати во првите години 
ќе биде побрз од предвидениот петгодишен просек. 

3. Порастот на реалните плати и нивната ста-
билност треба да се обезбедат со соодветна распо-
делба на општествениот бруто производ и на распо-
ложивите материјални средства, со создавање по-
требни резерви и со соодветни мерки на текуштата 
е :окомс-:а политика во случај на пораст на живот-
ните трошоци. За обезбедување на предвидениот 
пораст на реалните плати и на нивната стабилност, 
расподелбата на личните доходи во стопанските 
организации треба да се спроведува при доследна 
примена на принципот на зависност на личниот до-
ход на поединец од неговата продуктивност на 
трудот, што треба да обезбеди натамошно дифе-
ренцирање на платите и зголемување на нивниот 
распон. 

4. Личните доходи на селскостопанските произ-
водители во наредниот период треба да се зголемат 
во зависност од порастот на селскостопанското про-
изводство и на пазарните вишоци, како и од резул-
татите во работењето на селскостопанските органи-
зации и од кооперацијата на индивидуалните про-
изводители со задругите. Како се оценува, тие до-
ходи ќе растат по член на домаќинството просечно 
годишно за околу 3,5%. Порастот на личните доходи 
на земјоделците ќе биде поголем од просекот, осо-
бено во оние реони и во оние стопанства, кои по-
брзо ќе го зголемуваат селскостопанското производ-
ство и пазарните вишоци. 

Зголемувањето на вкупниот обем на личната 
потрошувачка и посилното диференцирање на лич-
ните доходи треба да дејствува врз натамошните 
промени во структурата на личната потрошувачка. 
Се предвидува дека во наредниот период потрошу-
вачката на прехранбени производи ќе расте про-
сечно годишно околу 5,5%, а на индустриски стоки 
околу 9,5%. 

II. Општествен стандард 
1. Во согласност со Резолуцијата за ,перспектив-

ниот развој на општата потрошувачка, во наредниот 
период треба да се обезбеди проширување на ма-
теријалната ба^.а за развој на општествениот стан-
д а ^ . За таа цел треба да се обезбедат потребни 
материјални средства за замена на дотраените 
основни фондови на општествениот стандард, нив-
но проширување во врска со потребите што ќе 
ги предизвика прирастот на населението и изме-
ните на неговата економска структура, како и 
средства за текушто функционирање на одделни 
дејности на општествениот стандард. Особено треба 
побрзо да се проширува материјалната основа на 
оние дејности што имаат непосредно влијание врз 
порастот на производството, врз продуктивноста на 
трудот и врз општите животни услови на работните 
луте (станови, комунални услуги, стручно школство, 
здравствена превентивна служба итн.). За таа цел 
во периодот 1957—1961 година за општествениот 
стандард се предвидени просечно годишно средства 
од околу 385 милијарди динари, од што за инвести-
циите околу 109 милијарди динари. 

2. Во наредниот период се предвидуваат про-
сечно годишно 74 милијарди ,динари општествени 
средства за изградба на станови и за инвестиции 
во разни комунални служби во градовите и инду-
стриските центри. Со такви општествени шррсти-
ции треба да се обезбеди замена на дотраениве фон-

дови, како и изградба на нови во согласност со 
предвидениот пораст на градското население. Се 
очекува дека за наредните 5 години ќе се изградат 
во градовите и индустриските центри околу 200.000 
станови (вклучувајќи ја овде и приватната изградба) 

3. Со цел за создавање неопходна основа за на-
тамошен развој на школството, во наредниот период 
треба да се зголемат материјалните средства за 
школите, и тоа како за текуштото функционира е 
на школството така и за инвестиционите вложува-
ња за проширување на школските капацитети. Зго-
лемувањето на текуштите материјални средства г:а 
школство треба да биде во согласност со потребите 
што настануваат поради зголемување бројот па 
учениците. Треба да се зголеми изградбата на учи-
лишни згради, и со тоа да се обезбеди замена на 
дотраениот училишен простор и зголемување на 
училишниот простор во согласност со порастот на 
бројот на учениците. Особено е потребно да се обез-
беди побрза изградба на училишта во градовите и 
индустриските центри и да му се посвети посебно 
внимание на подобрувањето на материјалната со-
стојба на стручното школство. Со цел за оствару-
вање на овие задачи се предвидува дека ќе бидат 
потребни вкупни средства за школството и просге-
тата просечно годишно во износ од околу 52 мили-
јарди динари, од што за инвестициите околу 18 
милијарди динари. 

4. За да се обезбеди развој на здравствената 
служба во согласност со порастот на бројот на на-
селението и со измените на неговата економска 
структура, потребно е да се обезбедат поголеми 
средства за проширување на капацитетите, како и 
за текушто функционирање на здравствените слу-
жби, особено на превентивните. За таа цел треба 
во наредниот период значително да порастат инве-
стиционите вложувања во здравствените служби, а 
во сразмера со тоа да се зголемат и текуштите 
расходи, за да се покријат трошоците на функцио-
нирањето на здравствените служби во зголемените 
капацитети. 

5. Социјалното осигурување Треба и натаму да 
се развива во согласност со економските можности 
на земјата. Здравственото осигурување на ^ о с и г у -
реното население во наредниот период постепено 
треба да се проширува. Во истиот период со подо-
брувањето на здравствената служба треба да сз 
намалат загубите во производството и да се про-
шири рехабилитацијата на инвалидите. Материјал-
ните средства за извршување на задачите на соци-
јалното осигурување треба да се зголемат во со-
гласност со порастот на бројот на осигурениците и 
со промените во системот на осигурувањето. 

6. Зголемените материјални средства за соци-
јална заштита треба да бидат усмерени пред сб на 
решавање на проблемите од заштитата на децата и 
на запослените мајки. 

7. Потребно е материјалните средства за кул-
тура да бидат усмерени пред се на засилување 
дејноста на оние институции што се од битно зна-
чење за масовното просветување на народот (до-
мови на културата, библиотеки, народни и работ-
нички универзитети и сл.). Треба да се подобри 
материјалната состојба на научните установи. 

с 
Г л а в а V 

ДРЖАВНИ ОРГАНИ И НАРОДНА ОДБРАНА 
1. Со предвидениот пораст на расходите за др-

жавните органи и народната одбрана, што ги опфа-
ќаат текуштите материјални расходи и расходите 
за нестопански инвестиции, треба да се осигури 
посовремена опременост во работата на државните 
органи, довршување на веќе започнатите управни 
згради, при исклучителна изградба на некои нови, 
како и неопходни средства за обезбедување заси-
лувањето на материјалната и техничката база на 
Југословенската народна армија со цел за зголе-
мување на нејзината борбена способност и на од-
бранбената сила на земјата. 

2. За вкупните потреби на народната одбрана 
(текушти материјални расходи, вкупни инвестиции 
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и 1/1 лч! л потрошувачка) предвидени се средства од 
просечно 170 милијарди динари годишно. Вкупните 

,расходи за народна одбрана треба да изнесуваат: 
Просек 

1956 1961 1957—61 

Вкупни расходи за народна 
одбрана (во милијарди' 

динара) 162 172 170 
"Учество на вкупните ра-

сход и на народна одбрана 
во националниот доход во 
проценти 11,0 7,6 8,6 

По одбивање на- стопанските инвестиции од 
вкупните издатоци за народна одбрана фактичните 
издатоци за народна одбрана изнесуваат: 

просек 
1956 1961 1957—01 

Расходи на народна одбрана 
без стопанските инвестиции 
(во милијарди динари) 152 169 164 

"Учество на расходите за на-
родна одбрана без стопан-
ските инвестиции во на-
ционалниот доход 10,3 7,4 8,2 

Г л а в а VI 
ОПШТЕСТВЕНИ РЕЗЕРВИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ 

СРЕДСТВА 
1. Со цел за обезбедување стабилен развиток 

на стопанството и за отстранувале на поголемите 
осцилации во развојот на стопанството, до кои до-
аѓа поради дејството на климатските услови врз 
селското стопанство, како и од влијанието на вна-
трешниот и надворешниот пазЅф, во расподелбата 
на националниот доход во периодот 1957—61 година 
предвиден е за општествените резерви и за нера-
споредените средства износ од околу 114 милијарди 
динари просечно, годишно, или околу 5,7%? од нето 
расположивите средства. 

2. Од вкупните општествени резерви и нераспо-
редени средства нужно е со годишни планови да 
се утврдува кој нивни дел треба да се одвојува за 
формирање на девизни резерви и државни мате-
риј-ални резерви, како и дел што во одделни го-
дишни периоди ќе биде употребен како буџетска 
резерва. 

3. Најголем дел од општествените резерви и 
нераспоредените средства треба во годишните оп-
штествени планови да се остави нераспореден на 
одделни категории потрошувачка. Со тоа треба да 
се овозможи тој дел од средствата да се распреде-
лува на одделни категории потрошувачка спрема 
движењето на односите на пазарот и на тој начин 
да се создадат услови како за стабилност во стопа-
нисувањето и располагањето со средствата во сто-
панските организации, општините и околиите, така 
и за соодветни инвестиции на федерацијата со цел 
за подобро остварување на основните економско-
политички цели на рвој план. 

Г л а в а VII 
СТОПАНСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

1. Врз основа на предвиденото зголемување на 
производството во идниот петгодишен период треба 
да се постигне значително проширување на разме-
ната со странство, при истовремено брзо намалу-
вање дефицитот во платниот биланс. 

Се предвидува дека спрема 1956 година вкуп-
ниот обем на прометот со странство ќе порасте ЈВО 
1961 година за 49%. Треба да се преземат мерки 
да се оствари пораст на извозот на стоки и услуги 
за околу 12% (по внатрешните цени), а на увозот 
на стоки и услуги за околу 8% просечно годишно, 
што треба да овозможи намалување учеството на 
странските средства во однос на националниот до-
ход од 7,5% во 1956 на околу 2 % - 3 % во 1961 година. 

Притоа се смета со натамошно користење на стран-
ски кредитни средства потребни за стопанскиот 
развој. 

2. Во идниот период треба да се измени струк-
турата на извозот по пат на побрз пораст на изво-
зот на индустриските производи од другиот извоз. 
Таков пораст треба да се обезбеди во прв ред со 
пораст на извозот на производи на металната инду-
стрија, електроиндустријата, бродоградбата, обое-
ната металургија, хемиската, дрвната, прехранбе-
ната и тутунската индустрија, што треба да доведе 
до пораст на учеството на производите од повисок 
степен на обработката во вкупниот индустриски 
извоз: 

1956 1961 
% на 9/о на 

учеството учеството 

Суровини и селскостопански про-
изводи 20,2 15,0 

Полуфабрикати и готови произво-
ди од обична преработка 50,3 42,0 

Готови производи и полуфабри-
кати од виеока преработка 29,5 43,0 

3. Во врска со предвидениот пораст на увозот 
на предмети на трудот и на производи за лична 
потрошувачка и со намалувањето на увозот на пре-
хранбени производиу структурата на увозот треба 
побитно да се промени. Учеството на предметите на 
трудот и на производите за лична потрошувачка во 
вкупниот увоз треба да порасте, при намалување 
учеството^ на прехранбените производи. 

Годишен 
просек 

1956 1961 1957/61 
в/е на % на на 

учеството учеството учеството 

Средства за работа 12,4 20,3 18,6 
Суровини и полуфабри-

18,6 

кати 51,0 60,4 56,2 
Основни прехранбени 

60,4 56,2 

производи 29,1 8,5 14 9 
Други производи за 

лична потрошувачка 5,8 7,7 7,1 
Нераспоредено 1,7 ЅД 3,2 

Вкупно 100,0 100,0 100,0 
4. Со ориентација на поголемо производство на 

увозни суровини односно на супституцијата на уво-
зот, на што е потребно да му се посвети особено 
внимание, треба да се овозможи, и со помала норма 
на порастот на увозот на предмети на трудот да се 
обезбеди предвидениот пораст на производството. 

Истовремено треба да се обезбеди позначителен 
пораст на увозот на предмети на трудот наменети 
за унапредување на селскостопанското производ-
ство, така што учеството на предметите на трудот 
за селското стопанство поосетно ќе порасте во вкуп-
ниот увоз. 

Поради изменетата структура на инвестицио-
ните вложувања во наредниот период се предвидува 
поголем увоз на средствата за работа во споредба 
со изминатиот петгодишен период. Позначително 
треба да порасте увозот на опрема за сообраќајот, 
селското стопанство и трговијата, така што учес-
твото на увозот на опрема за овие гранки во вкуп-
ниот увоз ќе порасте. 

Очекуваниот пораст на селскостопаското про-
изводство треба да овозможи зголемување на по-
трошувачката на прехранбени производи како и 
поосетно намалување на нивниот увоз. 

Заради предвидениот пораст на личната по-
трошувачка во идните години потребно е покрај 
зголемувањето на производството да се зголеми и 
увозот на потрошни добра. 

5. И во наредниот период треба да се продол-
ж и тенденцијата на пораст на активното салдо на 
нестоковното работење, про јавена во изминатиот 
период.. 

Врз основа на предвидените вложувања се 
очекува позначителен пораст на нестоковните при-
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ходи поради поголемата активност на трговската 
морнарица, железничкиот и речниот сообраќај, 
како и на странскиот туризам. 

6. Со постојните побарувања во странство, како 
и со веќе склучените заеми обезбедени се сред-
ства за покритие на претежниот дел од предвиде-
ниот дефицит на платниот биланс во идниот пет-
то дишен период. Реализацијата на овие средства 
ќе доведе до пораст на задолжувањата во странство. 

За остварување на предвидената програма на 
стопанскиот развој односно за формирање на де-
визни резерви во согласност со порастот на обе-
мот на надворешнотрговската размена, во идниот 
период ќе биде потребно да се обезбедат дополни-
телни износи на странски средства. 

Се предвидува дека и покрај зголемувањето на 
задолжувањата во странство отплатите на обвр-
ските во 1961 година ќе ангажираат помал дел од 
вкупните извозни приходи одоштр во 1956 година, 
поради поосетниот пораст на извозот на стоки и 
услуги што се очекува во идните години. 

7. Со цел за постигање предвидениот обем на 
размената со странство, потребно е, покрај унапре-
дувањето на селскостопанското производство, да се 
спроведуваат и следните мерки: 

— особено да се поттикнува развојот на оние 
гранки од индустријата што се потпираат на до-
машните извори на суровини и за кои постојат 
поволни изгледи за долгорочен пласман на стран-
ските пазари; 

— да се поттикнува развојот на домашното 
производство на суровини со цел за супституција 
на увозот кој во поголема мера го оптоварува 
платниот биланс; 

— да се развиваат сообраќајните капацитети и 
странскиот туризам; 

— да се спроведуваат такви промени во деви-
зниот режим со кои ќе се влијае врз успорувањето 
на тенденцијата на осетен пораст на увозот. 

Г л а в а VIII 
РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

1. Потребно е да се преземаат мерки, што ќе 
овозможуваат оптимално користење на располо-
живите производни сили и на развојните можно-
сти во стопански неразвиените подрачја, и . п о тој 
пат во прв ред да се обезбедува нивни побрз ра-
звиток. Исто така, потребно е да се овозможи пол-
но активирање на производните сили и нивно по-
интензивно користење во градовите и индустри-
ските центри во кои постои релативно силна кон-
центрација на стопански организации и разни оп-
штествени институции, развивајќи соодветни услу-
жни и други дејности од општествениот стандард 
на тие подрачја. Во подрачјата во кои постојат 
соодветни услови треба особено да се обезбеди ин-
тензивен развој на селскостопанското производ-
ство, посебно развивајќи ги оние дејности од кои 
зависи зголемувањето на продуктивноста во сел-
ското стопанство и полното користење на постиг-
натите резултати во производството. 

Создавање услови за спроведување во живот 
на овие цели треба да биде постојана грижа и ре-
зултат на заедничките напори на федерацијата и 
проодните републики. Околиите и општините во 
своите перспективни и годишни општествени пла-
нови, треба посебно да водат сметка за правилното 
одмерување на меѓусебните односи во остварува-
њето на напред наведените цели, и да преземаат 
соодветни мерки за нивно остварување. 

2. Со овој план, како и со годишните опште-
ствени планови, федерацијата ќе презема мер-
ки за стопански развој на стопански неразвиените 
подрачја воопшто, а посебно на територијата на 
народните републики Македонија и Црна Гора, 
како и Косовско-метохиска Област во целост, со 
оглед на тоа дека средстава со кои овие единици 
самостојно ќе управуваат не овозможуваат ни оп-
тимално користење на нивните производни можно-
сти ни потребно забрзување на нивниот стопански 
развиток. 

3. Со цел за унапредување на стопанскиот ра-
звој на стопански неразвиените подрачја, потреб-
но е при доделување на кредити од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд да се осигури зае-
мобарателите на тие подрачја да имаат првенство, 
доколку подеднакво ги задоволуваат критериумите 
на рентабилноста. 

4.. Со цел за унапредување на стопанскиот ра-
звој на Македонија и Црна Гора и на Автономната 
Косовско-метохиска Област, федерацијата ќе обез-
беди: 

а) во рамките на постојниот систем за финан-
сирање на инвестициите од средствата на федера-
цијата да И се обезбедат 80 милијарди динари на 
Народна Република Македонија и 50 милијзади 
динари на Автономната Косовско-метохиска Об зет 
— за 'финансирање на определени стопански објек-
ти на нивните подрачја. 

Динамиката и подеталната намена на овој из-
нос ќе се утврди дополнително, во согласност со 
перспективниот план за стопанскиот развиток на 
тие подрачја, а во поглед на Автономната Косов-
ско-метохиска Област во согласност и со планот 
на Народна Република Србија, врз база на смер-
ниците за развиток предвидени со овој план; 

б) на територијата на Народна Република Д )на 
Гора да се доврши изградбата на започнатите сто-, 
папски објекти (на железарата, хидроелектраната^ 

, железничката пруга Бар—Титоград, луката Бар, 
градба на бродови и др.), и да започне изградба 
на алуминиумскиот комбинат. За изградба на тој 
комбинат во овој период се предвидува дека ќе 
биде потребно да се обезбедат средства во висо-
чина од 64 милијарди динари; 

в) со годишни општествени планови за стопан-
скиот развиток да се обезбедат за Народните Ре-
публики Македонија и Црна Гора и за Автоном-
ната Косовско-метохиска Област средства потреб-
ни за полагање депозит на име гаранции и за упла-
ти на учеството во инвестициите за кои на тие по-
драчја ќе им бидат одобрени заеми од Општиот 
инвестиционен фонд; 

г) ануитетите по заемите дадени на Општиот 
инвестиционен фонд за инвестиции на територи-
јата на Народните Републики Македонија и Црна 

. Гора и на Автономната Ќосовско-метохиска Област 
да се уплатуваат во нивните инвестициони фондови. 

Г л а в а IX 
ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ, 

I. Запосленост и кадри 
1. Врз основа на предвидениот стопански ра-

звој и натаму ќе се менува економската структура 
на населението со зголемување на неземјоделското 
население. Се оценува дека до 1961 година него-
вото учество ќе се зголеми на 47% од вкупното 
население спрема 42%, колку се оценува дека из-
несувало во 1956 година. Се предвидува зголему-
вање бројот на запослените вон селското стопан-
ство од околу 700.000, од што во стопанските орга-
низации, државните органи и јавните служби око-
лу 600,000, со што би се апсорбирал проценетиот 
пораст на активното население во наредните пет 
години: 

Бројот 
на запослените 

во илјади 
1958 1961 Вкупен просечен 

пораст годишен 
о пораст 

Стопански органи-
зации 1.944 2.478 534 107 

Државни органи и 
јавни служби 534 602 68 13 

Вкупно 2.478 3.080 602 120 

2. За да се постигне предвидениот пораст на 
производството и на продуктивноста на трудот, 
треба систематски да се подобруваат квалифика-
циите на запослените и да се создадат услови за 
постојано усовршување и дополнување на нивните 
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знаење. Тоа треба да биде еден од основните ф а к -
тори при уведувањето на посовремена организа-
ција и технологија на производството и нивна ефи-
касна примена, како и за подобрување организа-
цијата на стоковниот промет. 

Во наредните пет години во стопанството и во 
јавните служби би требало да се вклучам голем 
број нови кадри со висока школа (економисти, ин-
женери, агрономи, ветеринари, правници итн.). 
Таков број стручњаци со висока школа не е 
можно да се обезбеди со сегашното темпо на завр-
шување на "факултети и високи школи; поради 
тоа треба да се преземаат соодветни мерки. Исто 
така, би требало многу осетно да порасте бројот 
на кадрите со средна школа, особено на оние со 
стручни школи, што според досегашните капаци-
тети на стручните школи и бројот на учениците 
не е можно. Поради тоа е нужно да се преземат 
соодветни мерки, за да се забрза развојот на струч-
ното школство. 

3. Со цел за побрз прилив на стручни кадри 
во стопанството, треба да се преземат општи ор-
ганизациони и економски мерки што ќе ги стиму-
лираат работните луѓе да се здобиваат со виши 
квалификации. Исто така е потребно да се зголе-
мат капацитетите на стручните школи, да се орга-
низираат посебни типови специјални установи и 
курсеви, преку кои треба да се обезбеди побрз при-
лив на нови стручни кадри во стопанството и во 
јавните служби, како и усовршување на знаењето 
на веќе запослените. 

И. Продуктивност на трудот 
1. Порастот на продуктивноста на трудот е 

еден од основните услови за постигање на предви-
дениот стопански развој, како и за остварување 
на предвидената расподелба, порастот на потрошу-
вачката и стабилноста на реалните плати и лич-
ните доходи. Побрз пораст на продуктивноста на 
трудот треба да се обезбеди по пат на подобра тех-
ничка опременост на средствата за работа, со по-
добрување структурата на квалификациите на за-
послените, со подобра организација на работата, 
со побрз пораст на реалните плати и со подобру-
вање животните услови на работните луѓе како и 
со усовршување на стопанскиот систем и на си-
стемот на наградување. Врз општиот пораст на 
продуктивноста на трудот исто така ќе влијае 
предвидениот брз пораст на индустриското про-
изводство и промените во стопанската структура 
на земјата. 

Заради побрзо подобрување квалификациона-
та структура на населението, потребно е во наред-
ниот период да му се посвети посебна грижа на 
развивањето на мрезка училишта од сите степени, 
а особено на стручни училишта, на нивната по-
современа опрема, како и на изградбата на си-
стем за образование на возрасните. 

2. На тие основи се предвидува во наредниот 
период зголемување на продуктивноста на трудот 
(мерено со порастот на општествениот бруто про-
извод по еден запослен) просечно за околу 7,5% 
годишно. 

Предвидениот пораст на продуктивноста, иако 
е релативно висок, може да биде остварен со по-
интензивно користење на постојните резерви во 
стопанството, со предвидени вложувања, како и со 
доследно поврзување на наградувањето со резул-
татита и со остварување предвидениот пораст на 
личната потрошувачка и на општествениот стан-
дард. 

III. Научноистражувачка работа 
1. Научните установи во наредниот период 

треба во поголема мера да се ориентираат на ре-
шавање проблемите непосредно врзани 'за натамо-
шниот стопански и општествен развој, развивајќи 
истовремено и фундаментални истражувања во 
сите гранки на природните и општествените науки. 
Исто така треба со повеќе систем да се пријде кон 
консолидирање на состојбата во постојните науч-

ни установи. Отворањето на нови научни установи 
треба да се врши во согласност со вистинските 
потреби и со материјалните и кадровските мо-
жности. 

2. Научноистражувачките работи во наредниот 
период треба да овозможат што поинтензивен ра-
звој на стопанството. Поради тоа научноистражу-
вачката работа особено треба да биде усмерена на: 
истражување во врска со замената на увозните 
и дефицитарните суровини, пронаоѓање методи за 
уведување во производството на нови материјали и 
производи, уведување на посовремени технолошки 
процеси, особено во индустријата и селското сто-
панство, освојување нови конструкции, проширз'-
вање и употпо л нување на стандардизацијата и ти-
пизацијата, како и на воведување посовремена ор-
ганизација на работата. 

3. Треба натаму да се развиваат и да се усовр-
шуваат и службите од технички карактер што 
претставуваат почетна база за технички зафати 
во одделни стопански гранки. 

Т Р Е Т Д Е Л 
РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ОБЛАСТИ 

Г л а в а X 
ОСНОВНИ СМЕРНИЦИ НА РАЗВОЈОТ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО 
1. Со развивањето и усмерувањето на натамо-

шниот развој на производството потребно е да се 
оствари како неговиот предвиден вкупен пораст 
во одделни области, така и соодветните промени 
во структурата на 'производството, неопходни за 
осигурување на планираната расподелба и потро-
шувачка. 

2. Во наредниот период треба да се продолжи 
со унапредување на искористувањето на истра-
жените природни богатства и со попотполно кори-
стење посебно на оние производни капацитети што 
за таа цел се изградени. Поради тоа е погребно да 
се обезбеди натамошен развој на енергетиката и 
зголемување на производството на суровини и дру-
ги предмети на трудот, како продолжување и 
употполнување на развојот што на тоа подрачје е 
започнат во изминатиот период. 

3. Проширувањето на другото индустриско про-
изводство треба во основата да се засновува врз 
проширеното производство на енергија, суровини 
и други предмети на трудот во индустријата и сел-
ското стопанство, и врз нивната порационална упо-
треба. Притоа особено треба да се развиваат: про-
изводството за снабдување на селското стопанство 
со потребна опрема и предмети на трудот, произ-
водството неопходно за обезбедување на предви-
дениот пораст на личната потрошувачка и на оп-
штествениот стандард во согласност со предвиде-
ниот увоз, како и производството за извоз со цел 
обезбедување на предвиденото намалување дефи-
цитот во платниот биланс. 

4. Особено внимание треба да му се посвети на 
развојот на селскостопанското производство. Со 
предвидените инвестиции и со активирање на не-
посредната материјална заинтересираност на про-
изводителите треба да се продолжи и да се забрза 
процесот на техничкото унапредување на селско-
то стопанство и на. зголемувањето интензивноста 
и продуктивноста на трудот. Покрај тоа со инве-
стициите и со производството во други области на 
стопанството, а особено во индустријата, сообраќа-
јот и трговијата, треба да се влијае врз оствару-
вање на неопходни материјални услови за побрз 
развој на селското стопанство. Со порастот на сел-
скостопанското производство во наредниот период 
треба да се обезбеди проширување на базата за 
исхрана на населението и зголемување на произ-
водството во прехранбената индустрија и во други 
гранки на преработувачката индустрија, придоне-
сувајќи со тоа, при обезбедување предвидениот по-
раст на извозот, за намалување на соодветниот 
увоз и по тој начин за намалување на дефицитот 
во платниот биланс. 

5. Другите стопански области треба да се ра -
звиваат во согласност со предвидениот пораст на 
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индустриското и селскостопанското производство и 
со нивното учество во решавањето на основните 
економско-полигички цели на наредниот период, 
како и во согласност со потребите за натамошно 
унапредување на тие дејности. 

Г л а в а XI 
ИНДУСТРИЈА 

1. Развојот на индустриско производство тре-
ба да биде усмерен: 

— на подобрување на надворешнотрговскиот 
биланс, со проширување на она производства што 
ќе овозможи економски оправдано зголемување на 
извозот односно замена на увозот со домашни про-
изводи; 

— на проширување на енергетското производ-
ство и на производството на репродукциони мате-
ријали, пред се за развој на селското стопанство, 
индустријата и градежништвото. Притоа треба да 
дбјде до израз максималното штедење во производ-
ната потрошувачка, комплетното користење на 
расположивите суровински извори и применува-
њето на современи технички постапки; 

— на рационално производство на квалитетна 
опрема, ^заменета првенствено за индустријата, сел-
ското стопанство, градежништвото и транспортот; 

— на широко заснована производна коопера-
ција, особено во производството на опрема и трај -
ни потрошни добра; 

— на производството за подмирување на лич-
ната потрошувачка кое според количината и асор-
тиманот би било во согласност со порастот на обе-
мот и структурата на личната потрошувачка. 

Развојот на индустријата треба да се заснову-
ва врз интензивно користење на природните бо-
гатства, и тоа пред се на: хидроенергијата, јагле-
нот, обоените метали, дрвото и селскостопанските 
производи, железото, нафтата и земниот гас и не-
металните суровини. 

х Напоредно со користењето на природните бо-
гатства треба да се подобри и структурата на по-
трошувачката на енергија, во смисла на нејзина 
порационална употреба. И натаму треба да се соз-
даваат услови за примена на нуклеарната енергија 
како дополнителен и самостоен енергетски извор, 
со интензивирање на истражните работи на про-
наоѓање нуклеарни суровини, со развивање на на-
учноистражувачката дејност и со практично ко-
ристење на научните достигања. 

Во процесот на реконструирани на постојните 
капацитети и на изградба на нови треба да се уве-
дува современа опрема, нови технолошки процеси, 
автоматизација, електронска техника и примена на 
радиоизотопи. 

2. Во периодот 1957—1961 година се предвиду-
ва просечен годишен пораст на индустриското про-
изводство од преку 11%. Дритоа производството 
на репродукциони материјали ћросечно ќе порасте 
преку 12%, енергетското производство и производ-
ството за лична потрошувачка близу 12%, произ-
водството на материјали за градежништвото пре-
ку 10%, а на опрема преку 10% годишно. Во пора-
стот на производството ќе дојде особено до израз 
производството наменето за селското стопанство. 

3. Предвидениот развој на производството бара 
соодветно интензивно користење на капацитетите 
како и пораст на продуктивноста на трудот за 6% 
до 7% годишно. Напоредно со порастот на произ-
водството и на продуктивноста на трудот треба 
значително да се подобри структурата на запосле-
ните според квалификациите — со преземање оп-
шти организациони и економски мерки што ќе ги 
стимулираат запослените да се здобиваат со пови-
соки квалификации. 

4. Предвиденото движење на производството 
треба да овозможи значаен пораст на извозот на 
индустриски производи во периодот 1957—1961 го-
дина во однос на претходниот петгодишен период. 
При тоа во извозот треба да дојдв- до израз зголе-
мено учество на производите со поголем степен на 
обработката за сметка на извозот на суровини. 

5. Се предвидува следното движење на про-
изводството на некои поважни групи производи: 

а 2 к о 2 д д Ѕ 
Ѕ- о ' 54 
СИ 0) о 
Е е и 

Св 
X се Д а ѕ а 
н 

л П л ѕ 2' 
о ^ ЃО К к 

ѕ и (о м л 
ѕ Ѕ 
а% 

Енергетско производство' 
Електроенергија ООО М\Ућ 5.047 9.300 184 
Јаглен ООО т 17.101 25.300 148 
Сурова нафта ООО т 294 . 850 289 
Преработка на нафта ООО т 890 1.350 152 
Основни метали 
Челик ООО т 837 1.370 154 
Бакар тони 29.384 40.000 133 
Алиминиум тони 14.662 35.000 239 
Производи наменети претежно 
за селското стопанство 
Вештачки ѓубриња ООО т 187 750 401 
Трактори парчиња 2,961 6.450 218 
Земјодел машини тони 14.722 38.300 260 
Производи наменети 
претежно за сообра-
ќа,јот 
Бродови поморски БРТ - 34,500 112.000 325 
Камиони парч. 2.765 6.000 217 
Шински возила тони 12.560 46.900 373 

Производи наменети 
претежно за градежни-
штвото 
Цемент ООО т 1.555 2.400 154 
Тули мил. парч. 813 1.600 197 
Режана ,граѓа ООО мѕ 1.832 1.933 106 
Дрвни вештачки 

плочи тони 14.500 65.000 448 
Машини за уреди за 

градежништвото тони 5.121 25.500 498 
Бетонско железо тони 87.149 120.000 137 
Производи наменети 
претежно за лична 
потрошу занка 
Радио апарати парче 125.449 300.000 239 
Намештај гари. 164.209 278.000 . 169 
Памучни, волнени и 

свилени тканини ООО мѕ 222.98^ 328.600 147 
Обувки ООО пари 22.814 31.200 137 
Шеќер тони 148.748 331.000 223 
Ферментисан тутун тони 40.998 54:000 132 

6, За обезбедување натамошниот развој на ин-
дустриското производство во периодот 1957—1961, се 
предвидува дека ќе биде потребно да се вложува 
во основни средства просечно околу 175 милијарди 
динари годишно. 

Со овие средства, покрај општите економско^ 
политички задачи, треба да се осигури: 

— проширување асортиманот на производството 
во врска со кооперацијата и со подобро корж:тек^ 
на капацитетите; 

— модернизација на производството; 
— намалување на потрошувачката на матери-

јали и рационализација на енергетските постројки. 
Притоа инвестиционите вложувања треба пр-

венствено да се гемер^т: 
— во е тогч-т\уосто 1 а н стзото; 
— во производството на јаглен и нафта; 
— во обоената металургија; 
— во хемиската индустрија, а пред се во про-

изводството на вештачки ѓубриња и на средства за, 
заштита на растенијата, во основните хемикалии, 
пластичните маси и вештачките влакна; 

— во металопреработувачката индустрија, а 
пред се во производството на трактори и земјодел-
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ски машини и во специјализираната помошна инду-
стрија; 

- во производството на материјали за градеж^ 
г./тштгото и во рационалното користење на дрвната 
г,.-аса со механичка и хемиска преработка; 

- - во производството за лична потрошувачка, 
а пред се во преработката на селскостопански про-
изводи; 

- но производството на елементи за електрон-
ската техника; 

- г,о истражувачките работи за обезбедување 
е : , г г, ; т с к а и минерална суровинска база. 

За завршување на испитувањата и' опитите за -
ради пронаоѓање најекономични современи техно-
ј-птТ!7.-м процеси за преработка на железни руди во 
Т- т'\тгедош1Ја врз база на домашни енергетски извори 
треба да се осигурат соодветни средства. 

Г л а в а XII 

ГРАДЕЖНИШТВО 

" 1. Со цел за унапредување на градежништвото 
тре^з побргу да се премине на механизирана работа 
и современи градежни методи. Особено е потребно 
да се модернизира и индустрии ализира изградбата 
на објекти на високоградбата. Во исто време треба 
д л се̂  развива и индустриското производство на 
стог бени згради. 

2. Предвидениот развој на стопанството и ин-
вестиционата политика бараат остварување на след-
ниот обем и структура на градежните работи: 

Базен индекс 
, 1961/1956 

В к у п н о 167 
— капитална изградба 152 
— општествен стандард 191 

во тоа: 
-социјалистички стопански 

организации 176 

Се предвидува просечен годишен пораст на 
обемот на градежните работи од околу 11%, како и 
промени во структурата на работите во корист, на 
објектите од општествениот стандард од 37%? во 
периодот 1952—56 година на 46% во наредниот пе-
риод 

3 За да можат да се извршат предвидениот обем 
и структура на работите: 

- треба да се удвои техничката и механичката 
опременост на градежништвото. Се предвидува дека 
за таа цел ќе биде потребно да се вложи околу 69 
милијарди динари општествени инвестиции, што 
треба првенствено да овозможи поевтинување на 
градежните работи; 

- во индустријата на градежни материјали се 
предвидува дека ќе биде потребно да се инвести-
раат околу 18.милијарди за развој и модернизација 
ич производството на тули, агрегати, бетонски и 
други префабрикати, лесни плочи и нови мате-
ријали; 

- "се предвидува дека во дрвната индустрија ќе 
биде потребно да се вложат 14 милијарди динари, 
со цел за замена на граѓата; 

- во други индустриски гранки што произве-
дуваат потребите на градежништвото, во мета-
.л ̂ преработувачката индустрија, во индустријата' на 
неметали, во папирната и хемиската индустрија,^ 
т^.еба да се развива и да се зголемува асортиманот 
на производите за градежништвото; 

- мошне интензивно треба да се развиваат со-
пт п ш т е т и ч к и т е стопански организации од сите 
струки на градежната, металопреработувачката и 
електротехничката гранка, на инсталатерските и 
м е х а н и ч а р с к и ^ струки, за да се обезбеди зголему-
вање на производството и услугите за потребите на 
изградбата и одржувањето на објектите од опште-
ствениот стандард. 

4. К а к о резултат од унапредувањето. на произ-
водството на материјали, елементи и конструкции 
за вградување, од зголемувањето на опременоста 
со механизација , а со тоа и од подобрата снабде-
ност со предмети и средства за работа, од новите 
методи и подобрата организација на работата, како 
и од планираниот развој на работите и од пости-
кулативниот платен систем — се предвидува про-
сечно годишно зголемување на продуктивноста на 
трудот за околу 8%. 

5. Според претстојниот обем на работите, бит-
ните промени во структурата во корист на објек-
тите на високоградбата и според зголемувањето на 
продуктивноста на трудот за околу 8%?, се пред-
видува зголемување на запослениот персонал од 
205.000 во 1956 на 255.000 во 1961 година, односно 
за 24%. 

Структурата на запослените работници треба 
да се менува во корист на квалификуваните лица, 
така што учеството на квалификуваните работници 
во вкупниот број на запослените да порасте на 50%? 
во 1961 година во однос на 34%? во 1956 година. 

Зголемување бројот на квалификуваните ра-
ботници треба да се постигне, покра ј редовното 
школување на учениците во стопанството, со струч-
но издигање на неквалификуваните работници низ 
забрзано школување на курсеви. 

Г л а в а XIII 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

1. Развојот на селскс^то стопанство и на соци-
јалистичките. општествени односи на селото прет-
ставува една од почетните задачи за натамошен 
развиток на стопанството во целост и битно усло-
вува остварувањето на основните цели на овој план. 
Затоа е потребно во наредниот период да се презе-
мат мерки за брз пораст на селскостопанското про-
изводство. Ова ќе овозможи подобрување на исхра-
ната, зголемување на суровинската база за инду-
стријата, намалување на увозот и зголемување на 
извозот на селскостопански производи. 

Остварувањето на истакнативе задачи што треба 
да ги реши селското стопанство се засновува врз 
поставките на Резолуцијата за перспективниот р а з -
виток на селското стопанство и задругарството. 

2. Во периодот 1957-1961 година се предвидува 
следниот пораст на вкупната вредност на селско-
стопанското производство:^) 

во милијарди динари 
Годишен Годишен ^ ^ ^ ^ Б а з е н индекс ( 
просек просек 1961 1957—61 : 1961 
1951-55 1957—61 1951—55 1951—55 

715,7 929,1 1.010,4 129.8 141,2 

Врз оваа основа просечниот годишен пораст на 
селскостопанското производство изнесува 7,1%. 

Во рамките на предвидениот вкупен пораст, 
треба да се оствари релативно поголем пораст на 
селскостопанското производство во суптропското и 
во. житородните подрачја , како и на крупните сто-
панства и на површините што ќе се обработуваат 
во кооперација со индивидуалните производители. 
Порастот на производството ќе биде различен и во 
одделни гранки. Тој ќе биде поголем од просечниот 
пораст, особено к а ј сточарството и поледелството. 

3, Потребите на нашето стопанство налагаат во 
овој период Да с е оствари осетно поголем пораст на 
производството во поледелството. За да се постигне 
тоа потребно е, при проширување на сеидбените 
површини, значително да се зголемат приносите 
на сите поледелски култури и да се измени струк-
турата на сеидбата во правец на поголемо учество 
на индустриските култури , . зеленчукот и крмните 
растенија . 

, Овде е опфатена и вредноста на производството на 
споредните дејности на сите земјоделски стопанства и 
вредноста на преработката ка ј селскостопански!^ орга-
низации. Поради тоа овие износи се повисоки од искажа-
ните износи на бруто производот на селското стопанство. 
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Во производството на жита тежиштето треба 
да биде на зголемувањето на приносите по хектар, 
особено к а ј двете основни култури — пченицата и 
пченката. 

Производството на индустриски растенија , по-
требно е да се ориентира така што да се обезбедат 
достаточно суровини за индустриска преработка 
(шеќерна репка, маслодајни растенија, коноп) и 
производи за извоз (тутун, хмел и др.). Во произ-
водството на тутун треба да се ориентираме на про-
изводство на висококвалитетни видови. 

Производството на зеленчук треба да се раз -
вива, по правило, во околината на големите градови 
и индустриските населби, а во ридските и планин-
ските краишта посилно да се прошири одгледува-
њето на компир. 

Потребно е значително да се зголеми и произ-
водството на сточна храна и на тој начин да се 
обезбеди еден од на јважните услови за интензиви-
рање на сточарството. За ова треба да се искористат 
големите можности за зголемување на сточната 
храна по пат на мелиорации на ливадите и па-
сиштата. 

Се предвидува поголем обем на производството 
на поледелството во 1961 година за околу 51% во 
однос на просекот од 1951-55 година. Во рамките на 
ова зголемување се предвидува следното производ-
ство на поважни производи: 

Во ооо тони 
- Годишен Базни индекси 

просек 1956 1961 1961 : 1961 
1951—55 1956 1951—1955 

Пченица и 'рж 2.311 1.805 3.500 194 151 
Пченка 3.251 3.370 5.500 163 169 
Шеќерна репка 1.318 1.130 2.650 235 201 
Тутун 28,6 30,7 59 192 206 
Коноп 232 220 380 173 164 

Се предвидува следното зголемување на при-
носите на неколку н а ј в а ж н и . к у л т у р и (во мтц) (ха): 

Годишен 
просек 
1951/55 

1956 1961 1961 
1951—55 

1961 
1956 

Пченица и 'рж 10,8 9,6 16,9 156 176 
Пченка 13,5 13,1 22,0 163 168 
Шеќерна репка 159,0 163,0 260,0 163 160 
Тутун 7,7 7,4 10,0 130 135 
Коноп 44,0 45,0 59,0 134 131 

Во од ел ни подрачја и на земјиштето што ќе 
се обработи во кооперација и на, крупните стопан-
ства, приносите во 1961 година треба да бидат зна-
чително поголеми од наведените. 

Предвидениот, пораст треба да се оствари со 
модернизација на производството врз база на по-
широко уведување нови технолошки постапки. За 
таа цел, покрај другото,, на селското стопанство 
треба да му се обезбеди осетно зголемување на 
современите средства за производство (механиза-
ција, вештачки ѓубриња, сортно семе, средства за 
заштита на растенијата итн.). 

Врз зголемувањето на поледелското производ-
ство треба да влијаат и подоброто користење на 
ораничните површини (намалување на угарите) и 
мерките за очувување и подобрување на з а м ј и т -
ниот потенцијал, (одводнување, наводнување, одбра-
на од поплави, заштита од порои и ерозии и к а л -
цпфикација) . 

4. Основни задачи за унапредување на сточар-
ството во наредниот период треба да бидат: бројно 
зголемување на добитокот (освен коњите), подобру-
вање на неговите производни својства и интензи-
вирање на производството. Исто така, во овој период 
треба да се создаваат стабилна основа и услови за 
систематско квалитативно и квантитативно подига-

ње на сточарството во подолг временски период. 

Предвидениот пораст на поледелското производ-
ство овозможува обемот на производството во сто-
чарството во 1961 година да се зголеми за околу 
53% во однос на просекот од 1951-55 бодина. Во 
рамките на ова зголемување се предвидува след-
ното производство на поважни производи: 

Годишен 
просек 
1951—55 

1956 1961 
Во ООО тони 

Базни индекси 
1961 : 1951 
1956 1951—1 ?55 

Месо 386 493 589 119 153 
Маст (свињска) 75 96 137 143 183 
Млеко 1.669 2.024 2.450 121 147 
Ј а ј ц а (мил. 

парч.) 999 1.477 2.500 169 250 

ТЗа остварување на предвидените задачи во сто-
чарството потребно е да се преземат . мерки за 
соодветно зголемување на крмната база, потоа да 
се спроведуваат на поширока основа зоотехничките 
мерки, да се уведцт во производството современи 
технолошки постапки, да се зголеми увозот на ква -
литетен добиток, да се организира гоење, да се 
прошири обемот на преработката на сточни произ-
води, какб и други мерки. 

- 5. Во областа на рибарството се предвидува во 
1961 година, при соодветни мерки, да се зголеми 

- обемот на производството за околу 38% во однос 
на просекот до 1951-55 година. Ова треба да се 
постигне со подигање нови слатководни рибници, 
потоа со зголемувал,е бројот на рибарските „бродови, 
со набавка на мотори и на друга опрема. 

6. Во овоштарството и лозарството потребно е, 
со^ подигање на нови, првенствено плантажни, на-
сади, да се зголеми ,производството, при квалита-
тивни измени во структурата и асортиманот. Исто 
така е потребно со поширока примена на агротех-
нички мерки да се постигне подобро користење на 
постојниот фонд, особено на сливите и ј абол ките. 
Во овој период потребно е иствремено да се извршат 
потребни припреми (расадничко производство, утвр-
дување на реонизацијата, научно-истражувачка ра-
бота и др.) за забрзување на потполната обнова и 
преориентација на овоштарството и лозарството во 
периодот по 1961 година. 

7. Домашната преработка во стопанствата -на 
индивидуалните производители во наредните го-
дини постепено ќе се заменува со предвиденото про-
ширување современата преработка во рамките на 
задругите и на други селскостопански организации. 

8. Се предвидува дека за остварување на наве-
деното зголемување на производството во наред-
ниот период е потребно од општествените средства 
да се инвестираат во основните фондови на сел-
ското стопанство вкупно околу 343 милијарди ди-
нари. 

За развој на селскостопанските служби, за по-
дигање на стручните кадри и за спроведување на 
разни акции и меркк, се предвидува обезбедување 
на потребни средства. во фондовите за унапреду-
вање на селското стопанство. ч 

За да се унапреди селското стопанство потребно 
е да се вложат значителни инвестициони средства 
и во други стопански области. Се предвидува дека 
за таа цел во наредниот период ќе се инвестираат: 

— во индустријата околу 134 милијарди динари 
- за изградба на објекти за преработка на селско-
стопански производи, на фабрики за в е ш т а ч и ѓу-
бре и земјоделски машини; 

— во трговијата околу 70 милијарди динари -
за проширување на објектите за сместување, дора-
ботка и преработка на селскостопански производи. 

Врз унапредувањето на селското стопанство, 
покра ј другите вложувања, ќе влијаат и инвести-
циите во водостопанството, кои се предвидуваат во 
вкупен износ од околу 35 милијарди динари. Овие 
инвестиции ќе се употребат за реконструкција и 
инвестиционо одржување на постојните објекти, за 
нови објекти на регулацијата на реките за одбрана 
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од поплавите, како и за уредување на пороите и за 
заштита на земјиштата од ерозии. 

Врз натамошниот развој на селското стопанство 
поволно ќе се одразат и предвидените инвестиции 
во сообраќајот, посебно во изградбата на патишта 
што ќе овозможат селскостопанските подрачја по-
добро да . се поврзат со пазарот. 

9. Со спроведувањето на наведената политика 
во селското стопанство и со предвиденото вложу-
вање со цел за остварување на таа политика, ќе се 
зајакне материјалната база на задругите и крупните 
стопанства. На таа основа се предвидува дека оп-
штествените фондови на основните средства во 
селско стопанство ќе-бидат зголемени од околу 426 
милијарди динари во 1956 на околу 690 милијарди 
динари во 1961 година, или за околу 62%?. 

30. Побрзиот развој на земјоделските задруги и 
деловните сојузи неопходно е да се помогне со 
предвидените вложувања наменети за селскосто-
панската дејност, и со вложувањата на соодветни 
средства наменети за развој на прометот на селско-
стопански производи, на преработката и тран-
спортот. 

Поголемата помош по пат на стручни кадри и 
подобрување системот на управувањето,^ ќе го обез-
беди натамошното организационо оспособување на 
земјоделските задруги. 

За брзото прераснување на постојните општи 
земјоделски задруги во модерни селскостопански 
организации битно е во нивното идно работење да 
му се даде приоритет на развојот на селскостопан-
ското производство, пред се по пат на кооперација. 
Покрај тоа, задругите треба да ги развиваат пре-
работката и откупот на Селскостопански производи, 
прометот на репродукциони и инвестициони мате-
ријали за селското стопанство и кредитните работи. 

11. Со расположивите средства за вложување во 
крупните стопанства (земјоделски стопанства, се-
лански работни задруги и економии на општите зе-
мјоделски задруги) ќе се, овозможи постојните сто-
панства подобро да се опремат и делумично да ја 
извршат потребната изградба и мелиорациите. 

На овој начин ќе се создадат услови крупните 
стопанства да го модернизираат производството со 
уведување на современи технолошки постапки, да 
се оспособат за висока продуктивност и да се раз-
виваат според природните и економските услови на 
подрачјата во кои се наоѓаат 

Во рамките на расположивите Средства за вло-
жување во основните средства во селското стопан-
ство постои и можност да се организира извесен 
број нови стопанства на освоените површини по пат 
на мелиорации, потоа со закуп и со купување на 
земја итн. 

Г л а в а XIV 
ШУМАРСТВО 

1. Активноста во шумското стопанство во на-
редните години треба да се движи особено во пра-
вецот: 

— на натамошно техничко спремање на произ-
водството, и тоа пред се со брза изградба на шум-
ски комуникации; 

— на што непотполно правилно искористување 
на сечените резерви на шумскиот фонд, со што 
порационално каристење на дрвото во експлоата-
цијата на шумите; 

— на што пошироко применување на совреме-
ните методи за нега, заштита и унапредување на 
сочуваните шуми, на мелиорирање на шикарите и 
на подобрување состојбата на деградираните шуми 
и на пошумување на поголемите шумски површини, 
особено со видови на голем прираст (топола) и со 
иглолисници. 

2, Се предвидува дека потрошувачката на ин-
дустриско-техничко дрво во општествениот сектор 
ќе достигне во наредниот период ниво од околу 
6.917 илјади м3 просечно годишно — во однос на 

6.170 илјади м3 во периодот 1952-1956 година. Задо-
волување на потребите во индустриско-техничко 
дрво во овој обем треба да се овозможи со штедење 
и со замена на огревното дрво со лигнит, електрична 
енергија и плин и со ориентација на дрвната индус-
т р и ј а на сб поширока преработка на лисјарско 
дрво во производството на дрвни плочи, целулоза и 
дестилати од дрво и со нејзино оспособување за 
потрошувачка на дрво од послаб квалитет. На тој 
начин, а особено со штедење на дрво во домаќин-
ствата, ќе се обезбеди паѓање на вкупниот обем на 
сечењето на шумите во периодот од 1957-1961 година 
на околу 17,3 м3 просечно годишно — во однос на 
21,8 мил. м3 во периодот од 1952-1956 година. 

За да се подмират потребите на земјата од 
режана иглолисна граѓа, потрошувачката на игло-
лисна обловина за режење треба да се задржи во 
социјалистичките стопански организации на нивото 
од околу 2.100 илјади м3 просечно годишно. Со пред-
виденото зголемување на производството на дрвни 
плочи, со замена на режаната иглолисна граѓа со 
граѓа од лисјари и со мерки за штедење треба да 
се овозможи оваа потрошувачка да се намали на 
нивото под 1.900 илјади м3 во 1961 година. 

Со предвидената просечна годишна потрошу-
вачка на индустриско дрво од околу 5.700 илја-
ди м3, треба да се осигури покрај домашните по-
треби и извозот на дрво и дрвноиндустриски про-
изводи. Притоа се предвидува натамошен пораст 
на вредноста на извозот, што треба да се постигне 
со зголемување на извозот на финални и хемиски 
производи врз брза на дрво. 

3. Со цел да се прошират шумите и да се 
зајакнува и унапредува шумскиот фонд, треба да 
се продолжи со пошумувањето на оголените шум-
ски површини, со мелиорирањето на шикарите и 
на други упропастени шуми, со проредувањето и со 
други форми на нега на запазените шуми. Покрај 
тоа, во наредните години треба да се работи на 
што пошироко внесување на иглолисници во ли-
марски шуми. 

Особено внимание треба да му се посвети на 
подигањето на нови и на подобрувањето состој-
бата на постојните тополови шуми. 

Во рамките на предвидените пошумувања тре-
ба да се обезбедат и пошумувања со цел за за-
штита од ерозии и порои. 

4. Со цел за што побрзо унапредување на шум-
ското стопанисување, со натамошното организаци-
оно средување во шумарството особено треба да се 
зајакнуваат и подобро да се користат органите ^а 
општественото управување ка ј шумските стопан-
ства и к а ј другите шумскостопански организации. 

За да се постигне што. поцелосно и правилно 
користење на експлоатационите можности на шу-
мите и да се развие што поширока активност па 
проширување и зајакнување на шумскиот фонд, 
се предвидува, напоредно со натамошното за јак-
нување надзорот на народните одбори над приват-
ните шуми, да се преземаат мерки за натамошно 
развивање на задругарството и кооперацијата со 
индивидуалните производители и во оваа област 
на производството. 

5. Поставените цели и задачи во шумарството 
бараат во оваа област да се инвестираат околу 37 
Милијарди динари. Најголемиот дел од овие сред-
ства треба да се вложи во изградбата на шумски 
комуникации, првенствено во неотворени и недо-
статочно отворени планински шуми, во кои се 
наоѓаат главните резерви на шумскиот фонд за 
сечење. 

6. Во рамките на унапредувањето на ловот и 
ловното стопанство треба особено да се работи на 
подобрување на условите за одгледување дивеч. 

7. Предвидениот развој и унапредувањето на шу-
марството бараат во периодот од 1957—1961 година 
да се" преземаат мерки за побрзо зголемување и 
специјализација на стручно-техничките кадри. По-
кра ј тоа, особено треба да се преземаат мерки за 
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стабилизација на запосленоста и за постигање по-
висок степен на квалификаци јата на шумските 
работници, 

Г л а в а XV 

СООБРАКАЈ 
1. Во наредниот период на стопанскиот развој 

сообраќајот треба со своите услуги да обезбеди 
побрза и поредовна размена на стоки со цел за 
натамошен пораст на индустриското и селскосто-
панското производство, да овозможи подобро ф у н к -
ционирање на единствениот југословенски пазар со 
поврзување на сите подрачја, а особено на селско-
стопанските и неразвиените, како и значителна 
инвестициона изградба, поквалитетен превоз на 
патници и побрз развој на туризмот. Значителна 
улога му е наменета на сообраќајот и во зголемува-
њето на стоковната размена со странство, на т р а н -
зитот на стоки и на телеграфско-телефонските 
услуги. 

2. Заради остварување на поставените цели и 
за извршување на овие задачи нужно е позначи-
телно и побрзо проширување на сообраќајните 
капацитети. 

Во железничкиот сообраќај нужно е да се зго-
леми превозната сида со проширување и модерни-
зација на возниот парк и со реконструкција и 
проширување на железничката мрежа. 

Развојот на поморскиот сообраќај треба да се 
усмери кон зголемување на флотата за превоз на 
стоки во меѓународниот сообраќај и кон зголемување 
на капацитетот на луките — пред се со механиза-
ција на претоварот. . 

Во патниот сообраќај нужна е натамошна рекон-
струкција на магистралните патишта со современ 
коловоз на основните правци од Љубљана кон 
Белград и ѓевѓелија, долж Јадранскиот брег, и од 
Сараево кон Автопатот (Белград—Загреб). Особено 
внимание заслужува изградбата на секундарни па -
тешта со тврд коловоз, — како фактор за поврзу-
вање на селскостопанските и другите области со 
пазарот, — при што треба да се користи иниција-
тивата на комуните. 

Заради користење природните услови за развој 
на речните патишта во внатрешниот и меѓународ-
ниот сообраќај, нужно е да се зголемува речната 
флота — особено влечната сила — и да се проши-
руваат и механизираат пристаништата. 

Користејќи ја поволната географска положба 
на земјата, во воздушниот сообраќај треба да се 
изгради современо воздухопловно пристаниште за-
меѓународен сообраќај, а во поштенско-телеграфско-
телефонскиот сообраќај — модерни трансверзалнп 
телеграфско-телефонски линии, со што ќе се ово-
зможи поголем транзитен сообраќај. Освен тоа во 
телеграфско-телефонскиот сообраќај треба да се" 
проширува месната и меѓумесната телефонија . 

3. Движењето на обемот на сообраќајот во 
наредниот петгодишен период се засновува врз 
предвидениот развој на стопанството во целина, 
а особено врз зголемување на индустриското и 
селскостопанското производство. 

Заради подобра координација на транспортот, 
а во врска со предвидените промени во структурата 
на производството со зголемување улогата на сел-
ското стопанство, со натамошна стабилизација на 
пазарот, со зголемување на меѓународниот сообраќај 
и транзит и со 'подобрување економијата на тран-
спортот, се предвидува различен пораст на сообра-
ќајот по гранките, кон што се подредуваат и пред-
видената структура на инвестициите и други мерки 
за развој на сообраќајот. Притоа, железничкиот 
сообраќај и натаму останува основна гранка на на-
шиот внатрешен сообраќај и, заедно со поморскиот 
и речниот сообраќај, основа на превозот на стоки 
во надворешнотрговската размена ( 

Индекси на движењето на физичкиот обем 

Вазни индекси Просечни годишни 
1961 : 1956 индекси 1967—1961 

Сообраќај вкупно 149,3 108,3 
— стоковен 153,9 109,0 
— патнички 135,8 106,3 
— поштенско-теле-

графско-телефон-
ски 149Д 108,3 

Во тоа: 
— железнички 138,4 106,7 
— поморски 171,6 111,4 
— речен 245,8 Д 19,7 
— воздушен 159,8 110,8 

- патен 190,8 113,8 

4. Во рамките на вкупното движење на физич-ч 
киот обем, превозот на стоки од надворешнотргов-1 
ската размена треба да се зголеми за над 50%,: 
Поради порастот на обемот на меѓународниот со-с 
обраќај и транзит се предвидува зголемување при-ч 
ливот на девизи од сообраќајни услуги за околу 65%^ 

5. Предвиденото зголемување на инвестициони-: 
те вложувања во сообраќајот треба да обезбеди 
значителен пораст на сообраќајните капацитети и 
зголемување на Транспортната сила во сите гранки 
на сообраќајот, а посебно во поморскиот и речниот? 
сообраќај. З а обезбедување на напред наведените 
цели се предвидува дека ќе бидат потребни след-: 
ните бруто инвестициони влржувања по гранките 
на сообраќајотТ 

во милијарди динари 
Базни Годишен просек 

1956 
индекси 

1961 1961:56 
1957—1961 

Износ Струк-
тура в о в/в 

Сообраќај вкупно 72,4 110,9 153 95,2 100,0 
— железнички 32,3 55,3 171 43,0 45,а 
— поморски 17,0 20,4 120 19,3 20,3 
— речен 1,8 6,3 350 5,7 6,0 

— воздушен 0,3 1,0 333 1,3 М 
— патен 16,7 21,7 130 20,2' 21,1 
— поштенско-те-

леграфско-те-
лефонски 4,3 6,2 144 -5,7 в,о , 

6. Развитокот на поморскиот сообраќај позитив-
но ќе се одлази врз платниот биланс и врз целото 
поморско стопанство. Посилен развиток на ' речниот, 
сообраќај е потребен како за обезбедување на по-^ 
рационалниот превоз на зголеменото индустриско 
и селскостопанско производство, така и за развој 
на меѓународниот транспорт по речните патишта. 
Развитокот на патниот сообраќај треба да им од-
говара на потребите на порастот на вкупното, а по-
себно на селскостопанското производство и да ги 
задоволи барањата на транзитот преку нашата з е -
мја и на меѓународниот туризам. Најголемиот удел 
на инвестициите во железничкиот сообраќај пред-
виден е за набавка на возила и друга опрема. 

За обезбедување на напред наведената поли-
тика на развојот на сообраќајот се предвидува дека 
ќе биде потребно да се оствари приближно след-
ната структура на бруто инвестициите по видови: 
објекти: 

во милијарди динари 
Бази I Годишен про-сек; 

индекси 1957—1961 

1956 1961 1961:56 
Износ Струка 

тура во 

Сообраќај вкупно 72,4 110,9 153 95,2 100,0 
сообраќајна мрежа 13,0 26,8 206 23,0 24,2 
возни и пловни 

48,3 средства 26,7 55,5 208 ' 46,0 48,3 
други објекти и 

26,2 27,5 опрема 32,7 28,6 87 26,2 27,5 
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7. Со оглед на предвидените вложувања, ре-
конструкции и модернизација на сообраќајните 
средства, кадо и на нивното подобро користење со 
интензивирање на превозот, се предвидува поблаг 
пораст на запосленоста од порастот на сообраќајот. 
Се предвидува дека запосленоста ќе порасте про-
сечно годишно за 2,9%. 

Предвидениот развој на сообраќајот и убеду-
вањето на нова техника бараат зголемување на 
стручната спрема на запослениот персонал. Заради 
обезбедување на предвидениот развој на сообраќа-
јот потребно е да се осопособат и да се вклучат во 
сообраќајот поголем број инженери, техничари со 
виша и средна спрема, економисти со висока и ко-
м е р ц и ј а л и с т со средна стручна спрема, како и 
извесен број правници. 

За оспособување на висококвалификувани раж 
ботници што ќе ракуват со нови современи сообра-
ќајни средства и уреди нужно е, покрај проши-
рувањето на постојните, да се формираат нови шко-
ли и курсеви. 

8. Со предвидените мерки за развој на сообра-
ќајот и со реконструкции на сообраќајните сред-
ства се подобрува економската и техничката со-
стојба на транспортните капацитети и со тоа треба 
да се создаваат материјални услови за побрз пораст 
на продуктивноста на трудот. Просечната норма на 
порастот на продуктивноста на трудот во сообра-
ќајот во периодот од 1957—1961 година се предви-
дува за 5,1%, во однос на постигнатата норма од 
4,4% во периодот од 1953—56 година. 

Г л а в а XVI 
. ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ 

I, Трговија 
1. Со порастот на производството и личната по-

трошувачка значително ќе се зголеми стоковниот 
промет во трговијата, На таа основа во наредниот 
период предвиден е пораст на стоковниот промет 
во трговијата на мало околу 9%, а во трговијата 
на големо околу 7% просечно годишно. 

2. Порастот на стоковниот промет налага побрзо 
отколку досега да се зголемуваат инвестиционите 
вложувања за развој на модерните трговски орга-
низации; што ќе бидат способни да вршат поголем 
промет и да ги орабуваат потрошувачите со стоки 
за лична потрошувачка, со репродукциони и други 
материјали по најповолни услови. Во врска со тоа 
ќе биде нужно да се преземаат и мерки за подобра 
организација на пазарот и трговијата. Особено тре-
ба да се-зголемуваат вложувањата и да се презе-
маат мерки за подобро снабдување на градовите и 
индустриските центри со селскостопански и пре-
хранбени производи. 

3. "За да се обезбеди извршување на поставе-
ните задачи предвидено е дека ќе беде потребно 
во текот на петгодишниот период да се вложува во 
основните фондови на трговијата просечно годи-
шно околу 21 милијарда динари. Инвестиционите 
вложувања треба да се усмерат првенствено кон 
проширување на постојните и кон изградба на нови 
објекти за сместување и чување на селскостопански 
производи, кон зголемување на капацитети со по-
требна механизација за поситна преработка на сел-
скостопански производи, кон модернизација на по-
стојните и изградба на нови конзумно-преработу-
вачки капацитети (пекарници, млекарници, клани-
ци) како и кон изградување на пазаришта во гра-
довите и индустриските центри. Исто така. треба 
да се вложуваат соодветни средства и' за набавка 
на транспортни возила и современа опрема за ма-
нипулирање со стоките и за поквалитетно послу-
жување на потрошувачите. Мрежата на продавни-
ците треба да се модернизира и да се проширува, 
пред се', во рамките на изградбата на станбени об-
јекти и нови населби. 

II. Угостителство и туризам 
1. Во наредниот период угостителството треба да 

ЈТП зголеми своите капацитети и да го подобри ква-

литетот на услугите со цел за поцелосно и подобро 
задоволување на потребите на потрошувачите. Осо-
бено' треба да се преземаат мерки за побрз развој 
на угостителската мрежа за потребите на исхраната 
на работните луѓе, како и за зголемување на капа-
цитетите за сместување што ги бара туристичкиот 
промет. 

2. Туризмот во наредните години треба побрзо 
да се развива за да се прошират и да се подобрат 
условите за одмор на работните луѓе и младината, 
и поцелосно да се користат можностите што по-
стојат зћ зголемување на странскиот туристички 
промет. 'Општествената заедница и во иднина тре-
ба со посебни материјални средства да ја помага 
изградбата на објекти за одмор на работниците, 
службениците и младината. 

3. За остварување на овие задачи треба да се 
зголемат инвестиционите вложувања во угостител-
ството и туризмот. Предвидено е дека ќе биде по-
требно инвестициите во наредниот период да изне-
суваат просечно околу 5—6 милијарди динари го-
дишно. Инвестиционите средства треба да се усме-
руваат кон решавање на основните материјални 
проблеми на угостителството и туризмот: кон зго-
лемување на капацитетите за сместување и исхрана, 
особено во градовите, индустриските центри и тури-
стичките места, кон реконструкција и модернизи-
рање на постојните објекти и . кон нивно подобро 
техничко спремање, кон реконструкција на постој-
ните и изградба на нови основни комунални објек-
ти во туристичките центри, како и кон набавка на 
возила и средства за забава на туристите. 

Г л а в а XVII 
ЗАНАЕТЧИСТВО 

1. За да се реализира инвестиционата изградба, 
да се создадат услови за подобро користење 
на зголемените индустриски селскостопански к а -
пацитети и да се зголемат услужните дејности за 
потребите на населението, предвидено е дека треба 
и услугите во занаетчиството: 

во милијарди динари 
Базен индекс ' 

1936 1961 - 1956 

176 252 
2. Со цел за остварување на предвидениот обем 

на производството и услугите, треба да се зголемат 
инвестиционите вложувања и да се прошират ка -
пацитетите на занаетчиството. Предвидено е дека е 
потребно да се инвестира во социјалистичките сто-
пански организации во занаетчиството околу 21,5 
милијарда динари. Инвестиционите вложувања по-
требно е да , се усмеруваат кон натамошен развој 
и унапредување на капацитетите на услужните за -
наетчиски дејности за потребите на личната потро-
шувачка. Потребно е и поинтензивно да се развива 
занаетчиството на сите струки од градежната, ме-
талопреработувачката и електротехничката гранка, 
на инсталатерските и механичарските струки, за да 
се обезбеди зголемување на занаетчиското прои-
зводство и услуги за потребите на изградбата и 
одржувањето на објектите од општествениот стан-
дард, за одржување на се' поголемиот број машини 
и уреди како во сите стопански области така и во 
домаќинството. Потребно е натаму занаетчиството 
со своите капацитети и услуги да го следи забрза-
ниот развој на селскостопанско производство. По-
требно е со најголемиот дел од инвестициите да се 
обезбеди набавка на опрема за машини и уреди, 
како и на механизиран алат. 

Во -наредниот период треба поорганизирано да 
се развива и да се проширува производството на 
домашната дејност на квалитетна стручна рако -
творба, Притоа треба да се ориентираме кон кори-
стење на локалните суровински извори. 

3. За обезбедување на планираното зголемува-
ње обемот на производството и услугите, потребно 
е бројот па запослениот персонал во социјалистич-
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кита отстапени организации на занаетчиството. да 
се зголеми за 51%, а бројот на учениците за 69% во 
однос на 1950 година. Приливот на нови ученици 
тоеба да се усмерува на услужни занаети за по-
требите на личната потрошувачка,. инсталатерски, 
механичарски, м о л е р с к и и градежни занаети, а тоа 
д д се обезбеди со развивање на стручното школ-
ство. Потребно е да им се овозможи на работниците 
да се здобиваат со квалификации и да ги подо-
бруваат со приу чување, на курсеви. 

Ч Е Т В Р Т Д Е Л 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ 

Г л а в а XVIII 
ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ ОД-

НОСИ СО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ 
1. Нужен предуслов за успешно остварување на 

овој план е натамошно развивање на социјалистич-
ките општествени односи, проширување и зајакну-
вање на општественото самоуправување со стопан-
ските организации, комуните и установите. Разви-
вањето на иницијативата на работните луѓе и на 

, нивните органи на општественото управување ^тре-
ба да се унапредува со зајакнување на материјал-
ната основа на општественото управување како и 
нивните права и одговорности во располагањето со 
фондовите што ги остваруваат со својата дејност. 
Поради тоа е потребно при остварувањето на овој 
план со кредитната политика и со други начини 
на располагање со општоопштествените фондови да 
се овозможи во остварувањето на инвестициите, 
личната потрошувачка и општествениот стандард 
и во другите области на потрошувачката непосредно 
да учествуваат органите на општественото управу-
вање на стопанските организации, комуните и уста-
новите, со што ќе се подига одговорноста на ра-
ботните луѓе и на нивните органи за остварува-
њето на овој план. 

2. Во областите на стопанството во кои прео-
владуваат приватни средства за производство,, ка-
ко што се судското стопанство и занаетчиството, 
потребно е, не сл абејќи ја индивидуалната иници-
јатива на производителите, остварувањето на овој 
план да се спроведува со зајакнување на соција-ли-
стичките општествени односи, со зголемување и про-
ширување на давањата на овие области на средства 
за производство во општествена сопственрст преку 
задружните и други организации со кои управуваат 

х самите производители. За таа цел особено треба да 
се развиваат задругите и натаму да се унапредува 
процесот на широка кооперација на задругите и на 
другите селскостопански организации со индиви-
дуалните производители. 

3. За да се зајакне иницијативата и одговорноста 
на органите на општественото управување со цел 
за извршување на овој план, потребно е правата 
на стопанските организации и комуните во упра-
вувањето со материјалните средства и фондовите да 
бидат утврдени што постабилно, за да може да се 
развива нивната самостојност и одговорност. 

Органиве на општесвената заедница, како што 
се народните одбори, коморите, задружните орга-
низации, стручните и другите здруженија на прои-
зводителите и на синдикатите, со своето влијание 
и со извршувањето на своите права треба да ја 
доведат активноста на стопанските организации во 
согласност со остварувањето на задачите на овој 
план. 

4. Интересот на работните луѓе за остварува-
њето на овој план треба да се поттикнува со до-
следно применување на социјалистичкиот принцип 
за наградување според трудот. За таа цел потребно 
е личните доходи на работниците најтесно да се 
поврзат со успехот на стопанските организации. До-
ел едното применување на тој принцип треба да 
биде значаен фактор за^ поттикнување на подига-
ње на продуктивноста на трудот. 

5. Во остварувањето на овој план стопанските 
организации треба меѓусебната соработка и здру-

жувањето да ги засновуваат врз деловна основа со 
цел за зголемување продуктивноста на трудот, за 
техничко усовршување на производството и за на-
тамошно развивање на единствениот пазар. Притоа 
особено треба да се поттикнува здружувањето за-
ради заедничко зајакнување на економската и тех-
ничката база на одделни стопански гранки и об-
ласти. 

Г л а в а XIX 
ПЕРСПЕКТИВНИ И ТЕКУШТИ ПЛАНОВИ ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОВОЈ ПЛАН 

1. Федерацијата, народните -републики' и други 
политичкотериторијална! единици се4 должни по пат 
на свои општествени планови, закони, одлуки и 
други прописи, како и при управувањето со опште-
ствените фондови и при донесувањето на мерки на 
кои се овластени, да ги остваруваат пред се' основ-
ните цели на овој план: стабилен пораст на прои-
зводството, брзо намалување на дефицитот во плат-
ниот биланс и пораст на личната потрошувачка и 
на општествениот стандард, 

Стопанските организации се должни со цело-
купната своја стопанска активност да ги оства-
руваат целите и задачите на овој план и да се при-
држуваат за неговите смерници, 

2. Федерацијата со цел за спроведување на овој 
план ќе донесува, покрај закони и други прописи, 
и годишни општествени планови за секоја кален-
дарска година, ^ 

3. Народните републики, околиите и општини-
те заради спроведување на овој план, на своите 
перспективни планови и на годишните планови на 
федерацијата, ќе донесуваат 'свои годишни опште-
ствени планови ео кио Ђе ги распоредуваат сред-
ствата што им припаѓаат и ќе обезбедуваат о с и г -
рување на /смерниците и задачите на годишните 
општествени планови на федерацијата, 

4. Стопанските организации можат да донесу-
ваат перспективни планови за својот развој. 

Својата стопанска дејност стопанските органи-
зации ќе ја развиваат врз основа на свои само-
стојни годишни стопански планови кои се задол-
жителни за органите на стопанската организација. 

Деловните здруженија, заедниците на стопан-
ските организации и задружните сојузи се должни, 
со согласност од здружените стопански организа-
ции, да донесуваат перспективни планови како и 
годишни планови за својата дејност. 

Коморите, стопанските здруженија и други са-
моуправни организации на производители ќе им по-
магаат на стопанските организации во донесување-
то на нивните планови, укажувајќи им особено на 
целите и задачите на овој план, како и на 'можно-
стите за негово остварување. 

5. Текуштите планови на народните републики, 
околиите и општините мораат да бидат во согла-
сн,ост со овој план и со годишните планови на 
федерацијата. 

6. Сојузниот извршен совет редовно ќе ја изве-
стува Сојузната народна скупштина за оствару-
вањето на овој план и на годишните општествени 
планови и за мерките што ги презема, како и ќе 
предлага донесување на закони и други мерки за 
нивното остварување. 

Г л а в а XX 
1. Елаборатот на Сојузниот завод за стопанско 

планирање за планот на стопанскиот развој од 
1957—1961 година што 'ги содржи разработените цели 
и задачи на овој план сочинува прилог на овој 
план. 

2. Овој план влегува во сила со денот на него-
вото објавување во „Службен лист на ФНРЈ44, со 
тоа што стопанските односи и резултатите оства-
рени врз основа на Сојузниот општествен план за 
1957 година се сметаат како остварување на овој 
план. 
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^ У К А З 

З.А ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТ-
НИТЕ ОДНОСИ 

Брз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за работните односи што го усвои 
Сојузната народна скупштина на седниците на Со-
јузниот собор од 10 декември 1957 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите од 10 де-
кември 1957 година. 

ПР бр. 23 
12 декември 1957 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јсчмп БЗНЈЗ-Тита, с. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Отаибалжќ, с. р. 
ч 

З А К О Н 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

Д Е Л П Р В , 
општи одреден ЗА Р А Б О Ш Ш ОДНОСИ 

Г л а в а I 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. На,чела за работните однеси 
Член 1 

Работните односи во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија произлегуваат од слободниот 
Фруд и се воспоставуваат во стопанските организа-
ции со средства во општествена сопственост, како 
и во државните органи и во другите јавни служби, 
самостојните установи, задружните и општествени-
те организации. 

Работни односи можат да се засновуваат и со 
поединци во со закон определените граници на ко-
ристењето на средствата за работа и производство 
во лична сопственост, како и во службите на при-
ватаоправни липа. 

Член 2 
Заради остварување на уставното право на ра-

бота и заради развивање на работните способности 
на граѓаните, како и заради овозможување на гра-
ѓаните врз основа на работа да се здобиваат со 
средства за животот и развитокот свој и на својата 
фамилија, правно се регулираат положајот, пра-
в д а и заштитата на граѓаните во работниот однос. 

Член 3 
Содржината на работниот однос ја сочинуваат 

взаеадните права и должности меѓу работниците и 
организацијата. 

Правата и должностите од работниот однос, 
утврдени со овој закон и со други прописи, се од-
несуваат на работниците кои лично и постојано ја 
вогмлт работата како свое редовно и главно зани-
мање, на определено работно место (работа) во орга-
низација, во редовно работно време, со право на 
личен доход односно плата според вложениот труд 
(редовен односно постојан работен однос). 

Лицата што привремено или повремено односно 
дополнително или хонорарно вршат во организа-
ција некаква определена работа со награда (при-
времен работен рднос), од работниот однос ги имаат 
само оние права што им се признаени со овој закон 
и со други прописи. 

Член 4 
Во стопанските организации со средства во оп-

штествена сопственост, работниците се здобиваат 
врз основа на својот работен однос во стопанската 
организација, со правото на управување со одно-
сната стопанска организација. 

Во самостојните установи врз основа на својот 
работен однос со установата, работниците имаат 
право во рамките определени со закон, да учеству-
ваат во органите на општественото управување. 

Член 5 
На граѓаните им е обезбедено правото на работа. 
На работниците им ^се обезбедува слобода за 

изборот на запослувањето, на работното место и 
движењето во работниот однос. I 

Работниците што се привремено вон работен 
однос уживаат материјално обезбедување под усло-
вите определени со закон и со прописи донесени 
врз основа на закон. 

Член 6 
Работникот го засновува работниот однос до-

броволно. 
Работниот однос може да престане само на на- ' 

чинот и под условите што се предвидени со закон. 

Член 7 
На работниците им е загарантирана материјал-

ната положба во работниот однос, како и заштитата 
при работата и заштитата во остварувањето на нив-
ните законски права според основот на работа. 

Член 8 
М а работниците им припаѓаат сите права од ра-

ботниот однос, без оглед на разликите во поглед на 
полот, возраста, верата, политичкото мислење, ра-
сното, националното и општественото потекло. 

Член 9 
За еднаква работа и за работа под еднакви 

услови работниците имаат исти права од работниот 
однос, 

Член 10 
Личниот доход односно платата на работникот 

се определува според количината и квалитетот на 
неговата работа. 

Личниот доход на работникот се остварува од 
доходот на стопанската организација. 

' Член 11 
Загарантирани се правата на синдикатот на за-

стапување и заштита на правата на работниците 
од работниот однос. 

Член 12 
Работникот е должен да ги исполнува своите 

работни обврски. 
За повреда на своите работни обврски и за 

сторената штета работникот е одговорен лично спо-
ред одредбите од законот и прописите донесени врз 
основа на законот. 

Член 13 
Правата од работниот однос што според Уста-

вот и законите им припаѓаат на работниците, не 
можат да се ограничуваат со акти на стопанската 
организација и на органите на јавната служба, ни-
ту со колективен договор или со спогодба на ра-
ботниците и организацијата. 

Член 14 
Согласно со одредбите од овој закон работните 

односи во стопанските организации со средства во 
општествена сопственост ги уредуваат самостојно 
органите на работничкото самоуправување, при 
обврска да овозможат полно уживање и оствару-
вање на правата и заштитата кои според Уставот и 
законите им припаѓаат на работниците во овие ор-
ганизации. 
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2. Примена на законот 
Член 15 

Одредбите од првиот дел на овој закон се одне-
суваат на сите лица во работен однос, без оглед 
дали се тие запослени во стопански организации 
со средства во општествена сопственост, во држав-
ни и други јасни служби, самостојни установи, оп-
штествени и задружни организации или ка ј при-
ватни работодавци. 

Одредбите од вториот дел на овој закон се од-
несуваат на работниците запослени во стопански 
организации со средства во општествена сопстве-
ност, а на другите лица во работен однос само ако 
е и доколку е тоа со овој закон или со други про-
писи изречно предвидено. 

Посебните права, овластувањата и должностите 
на работниците запослени во државните органи и 
установи во вршењето на јавната служба, се опре-
делуваат со Законот за јавните службеници. 

Член 16 
Како работник во смисла на овој закон се сме-

та секое лице во работен однос, без оглед на свој-
ството, положајот, работата или функцијата што ја 
врши, вклучувајќи ги и членовите на занаетчиски-
те производително-услужни задруги. 

Како организација во смисла на првиот дел од 
овој закон, се смета стопанска организација, држа-
вен орган, установа, орган или установа на јавната 
служба, општествена или задружна организација. 

Како стопанска организација во смисла на од-
редбите од овој закон се смета: стопанско претпри-
јатие, дуќан со средства во општествена сопственост, 
задруга, самостоен погон на задруга и задружен 
деловен сојуз како и заедница на стопански орга-
низации. 

Г л а в а II 
ОСНОВНИ ПРАВА ОД РАБОТНИОТ ОДНОС 

Член 17 
За својата работа работникот има право на ли-

чен доход односно плата. 
На работникот не може да му се одземе, да му 

се запре или намали личниот доход односно пла-
тата, освен во случаите што се определени со закон. 

За побарување спрема работникот може да се 
стави забрана на личнибт доход односно на плата-
та, по одбивање на придонесот, најмногу до една 
третина, а за издржување до една половина. 

Член 18 
Работниците имаат право на социјално осигу-

рување. 
Со социјалното осигурување на работниците и 

на нивните фамилии им се обезбедуваат определе-
ни права за случај на болест, намалување на ра-
ботната способност, старост, смрт, како и други 
пр-два утврдени со прописите за социјалното оси-
гурување 

Социјалното осигурување на работниците е за-
должително и единствено на целата територија на 
Југос навиј а. 

Член 19 
Редовното работно вр^ме на работникот се утвр-

дува со закон и со прописи донесени врз основа 
на закон. 

Ноќна и прекувремена работа може да се дозво-
ли само во случаи и под услови што се утврдени со 
закон и со пр-описи донесени врз основа на закон. 

Член 20 
Работниците имаат право на одмор во текот на 

работниот ден, на неделен и годишен одмор. 
Член 21 

^ На -работниците им се обезбедуви заштита на 
животот и здравјето при работата со соодветни 
хигиенско-технички мерки. 

Член 22 
Жените во работен однос имаат право на по-

себна заштита, 

Член 23 
Младината во работен однос има право на посе-

бна заштита. 

Член 24 
Воените инвалиди и инвалидите на трудот во 

работен однос имаат право на посебна заштита. 

Член 25 ' 
Заради остварување на своите законити права 

од работниот однос, работникот има право да под-
несува ^ барања, приговори, односно жалби до орга-
низацијата во која работи и до органите што се 
определени со закон и со прописи донесени врз 
основа на закон. 

Ако по барањето, по приговорот -односно по 
жалбата на работникот не биде постапено, тој може 
да ги остварува своите права со тужба кај над не-
жниот редовен суд. 

Тужба може да се поднесува и ако по барањето, 
по приговорот односно по жалбата не биде одлу-
чено најдоцна во срок од триесет дена од денот 
на нивното поднесување, ако со закон не е опре-
делен друг срок. 

Г л а в а ш 
ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

, 1. Платен годишен одмор 
Член 26 

Работниците имаат право на платен годишен 
одмор од на ј малу 12 а најмногу 30 работни дена во 
една календарска година. 

Должината џо. годишниот одмор во границите 
од претходниот став се определува според работни-
от стаж, условите ма работата, функцијата и ква-
лификацијата на работникот, како и п о р е д дру,-
гите Герила што се определуваат со закон. 

Според должината на вкупното време поминато 
во работен однос, годишниот одмор изнесува": 

1) др 5 години работен стаж — 12 работни дена; 
2) над 5—15 години работен стаж — 18 работни 

денови; 
3) над 15—25 години работен стаж — 24 работни 

денови; 
4) над 25 години работен стаж — 30 работни 

данши. 
Сојузниот извршен совет може да донесе упат-

ство за примена на другите мерила од ставот 2 
спрема кои организациите можат да му определат 
на работникот подолг годишен одмор од годишниот 
одмор што му припаѓа според "одредбите од претхо-
дниот став. Взка зголемениот годишен одмор не 
може да биде подолг од 30 работни денови. 

Годишен одмор подолг од 30 работни денови 
може да се установи само со закон и со прописи 
донесени врз основа на за-кон. 

Член 27 
Работникот се здобива со правото на годишен 

одмор по 14 месеци непрекинат работен стаж. 
Се смета дека нема прекин на работен стаж во 

смисла на претходниот став, ако работникот засно-
вал нов работен однос во срок од 15 дена од денот 
на престанокот на претходниот работен однос. 

Член 28 
Ако карактерот на . де!поста, процесот на рабо-

тата и начинот на работењето на организацијата 
дозволуваат или бараат; може да се предвиди поче-
токот на -користењето на годишниот одмор да биде 
едновремен за сите работници на организацијата 
или за одделни работни групи, единици, одделенија 
и слично. 

Член 29 
Во годишниот одмор не се засметува времето 

за кое работникот бил отсутен од работа поради 
државни празници, боледување, воена вежба, пред-
војничка обука, бременост и раѓање, учество на до-
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бре'Вол ни ја они работи, вршење на државни или 
јавн,и должности, платено отсуство, како и времето 
па исплатеното отсуство во траење од 7 деша. 

Член 30 
Времето поминато во работен однос пред зами-

нувањето на отслужување или дослужување на во-
ениот срег: се засметува во работниот стаж за здо-
бивање со'правото па годишен одмор, ако работни-
кот стати во работен одно-с најдоцна во срок од 30 
дена од денот па отслужувањето на воениот срок. 

Чле-н 31 
Организацијата не може да му го ускрати на 

работникот правото за користење на годишен одмор 
што му прапаѓа. 

Член 32 
! ; ? може да ' се пренесува годишен одмор од 

еднг. во дгруIа календарска година, освен во случа-
ите что се предвидени со закон. 

Ако користењето на годишниот одмор е запо-
чнало кои крајот на' календарската година, се про-
должува без прекин и во наредната годева. 

Чле-н 33 
Па работникот мора да му се соопшти денот на 

почетокот на користењето на годишниот одмор на ј -
доцна на 20 леата пред користењето. 

- Член 34 
На работникот мора да му се обезбеди кори-

стењ.е на годишниот одмор во непрекинато траење, 
По барање од работникот односно со негова согла-
сност организацијата може да определи користење 
па годишниот одмор во два приближно еднакви де-
лови. 

Член 35 
Времето на боледувањето одобрено од страна 

на лекар на јавната здравствена служба во текот 
на з-апочнатиот годишен одмор не се засметува во 
годишниот одмор. 

Член 36 
Право на годишен одмор има и работник тито 

дал отказ ИЛИ на кој му е даден отказ, како и работ-
ник на кој работниот однос му престанува по спо-
годба, ако до денот на престанокот на работниот 
однос ги исполни условите за негово користење. 

Ооганизапијета е должна дз МУ ОРЛЗМОЖИ на 
рр^птпикот од претходниот став користење на го-
дишниот одмор. 

На работн.икот на кој му е даден отказ или на 
кој работниот однос МУ п о с т а н а л по спогодба, орга-
низацијата е должна, на негово барање, да МУ 
исплати надоместок за неискористениот годишен 
од м е-п 

Итен 37 
По исклучок од одседбите. од членот 27 на оно1 

зачин, на работникот му петтата право на годишен 
одмор ако до крајот на кп чевларската годин,а слеп-
ено до престанокот на работниот однос до кој дошло 
без негова вина, има непрекинат работен стаж од 
нат малу 6 месеци. 

Годишниот одмор во смисла на, претходниот став 
се определува на тој начин што за секој еден м-е-
сец тла за.послување се одобрува најмалу еден ден 
0ДМ'0-Г) 

Член 38 
За време на користењето на годишниот одмор 

на работниот му припаѓа надоместок. 
Височината на овој надоместок се утврдува со 

сојузен закон. 
2. Државни празници 

Член 39 
Работниците не работат на дните што се со со-

јузен или со републички закон прогласени за др-
жавни празници. 

По исклучок, работниците се должни да рабо-
тат на дните на државни празници кога е тоа опре-
делено со п рописи. 

3. Надоместоци 

Член 40 
На работник што се наоѓа во притвор или истра-

жен затвор му припаѓа надоместок во височина на 
една третина, а ако има фамилија на издршка -
една по-ловина од личниот доход односно од платата. 

Надоместокот од претходниот став му припаѓа 
на работникот до пуштањето од притвор или од 
истражен затвор, односно до правосилноста на суд-
ската пресуда. 

Органот што го наредил притворот или истра-
жниот затвор е должен веднаш а најдоцна во срок 
од три дена да ја извести организацијата а става-
њето на работникот во притвор или истражен за-
твор. 

Надоместокот го исплатува организацијата чиј 
работник е ставен во притвор или истражен за-
твор, на сметка на органот што го наредил притво-
рот или истражниот затвор. 

Член 41 
Ако со правосилна одлука е запрена кривичната 

поста,пка против работникот, или работникот со 
правосилна пресуда е ослободен од обвинението, 
или обвинението е одбиено но не поради ненадле-
жност на судот, на работникот му се исплатува 
разлика меѓу надоместокот примен според членот 
40 став 1 на овој закон и полниот износ на личниот 
доход односно на платата. 

Надоместокот од претходниот став го исплатува 
организацијата на сметка на органот што го наре-
дил притворот или истражниот затвор. 

, . Член 42 
1 На работникот на кој работниот однос му пре-
станал поради заминување на отслужување или 
дослужување на воениот срок, му припаѓа еднокра-
тен надоместок во височина на последниот месечен 
износ на личниот доход односно на платата, ако во 
работен однос поминал непрекинато 6 месеци или 
со прекини 12 ^ с е ц и за последните две години. 

Исплатата ' а надоместокот ја врши организаци-
јата во која работникот бил запослен, на товар на 
претсметката на Државниот секретаријат за работи 
на народната Одбрана.' 

4. Хегиенско-техничка заштита при работата 
Член 43 

Со цел за заштита на животот и здравјето на 
работниците од повреди при работата, камо и од 
професионални и други оболувања во врска со ра-
ботата, се спроведува хигиенско"техничка заштита 
предвидена со овој закон и со други прописи доне-
сени врз основа на него. 

Член 44 
Хигиенско-техничката заштита ги опфаќа сите 

мерки и средства со кои се заштитуваат работни-
ците при работата, а особено: 

1) локацијата, изградбата, уредувањето и одр-
жувањето на соодветните фабрички згради и рабо-
тилници, обезбедувањето на пропишаната површи-
на и кубатура на работните простории, вектила-
дните и осветлувањата на работните простории и 
другите места на работата; 

2) уредувањето и одржувањето на погонските 
машини, на уредите и постројките; 

3) уредувањето и одржувањето на заштитните 
направи на машините и на другите средства за 
работа; 

4) обезбедувањето од електрична струја, експло-
зија, пожар, штетни гасови, течности, пара. прав, 
прекумерно топлотко и светлосно^ зрачење, бука и 
вибрација, студ, отровни заразни, нд ГРМ? лИЕи, ра-
диоактивни и други опасни материи; 

5) обезбедувањето од одронување и рушење во 
рудниците п о т о п и т е , каменоломите, тунелите и на 
други работилишта како и од потопување со вода 
на подземни и надворешни притоки; 
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0) снабду '-.сто со сигурносна опрема и употре-
бата на соод-^-тни лични и други заштитни сред-
ства; 

7) изградбата, уредувањето и одржувањето на 
санитарно-хигиенски уреди, како и набавката и 
употребата на средства за лична хигиена. 

Член 45 
Организациите се должни да ја спроведуваат 

хигиенско-техничката заштита при работата пре-
двидена со овој закон и со прописите донесени врз 
основа на закон, како и да постапуваат според ОП-
ИЈ топризмасните правила за заштита на животот 
и здравјето на запослените лица, 

Работникот има право да одбие да работи на 
работно место каде што го застрашува очигледна 
или непосредна опасност по животот, ако не се 
спроведени пропишаните мерки на хигиенско-
тех:: инката заштита. 

Ако работникот оправдано одбил да работи спо-
ред претходниот став, нему му припаѓа право на 
надоместок во височина на личниот доход на пла-
тата што му е определена — за сето време додека не 
се спроведат мерките на хигиенско-техничката за-
штита, односно додека не биде распореден на друго 
Р 'бот"о место што и с т з з р а на неговата стручна 
спрема. 

Член 46 
Организациите се должни со своите правила 

односно со правилникот да ги определат заштитн-и-
те мерки при работата или да донесат посебен пра-
вилник за хигиеско-техничките заштитни мерки 
при работата. 

Советот на народниот одбор на општината на-
длежен за работите на трудот и на работните одно-
си определува, по предлог од надлежниот инспек^ 
торат на трудот, кои организации се должни Да до-
несат посебен правилник за хигиенско-техничките 
заштитни мерки при работата. ' 

Поавилникот го донесува работничкиот совет 
на стопанската организација односно највисокиот 
орган на друга организација. За стопанските орга-
низации на заедниците на Југословенските желе -
зници и на Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони правилникот го донесува управниот одбор 
на соодветната генерална дирекција. 

Член 47 
Ако природата на работата и посебните услови 

на трудот го бараат тоа, организацијата е должна 
да организира посебна служба за хигиено ко-те хни-
чка заштита. 

Кои организации се должни да организираат 
посебна служба за хигиеинско-техничка заштита, 
определува органот на управата на народниот од-
бор на општината надлежен за работите на трудот 
и на работните односи. 

Член 48 
Кога работникот ќе стапи на работа, одговор-

ното лице во организацијата е должно да го запо-
знае со опасностите и со другите штетни појави во 
врска со неговата работа, да го извести за заштит-
ните мерки и во текот на работата да му укажува 
на нив. 

Поважните одредб?! од соодветните прописи за 
хигиенско-техничката заштита при работата мо-
раат да бидат истакнати на видни места во работ-
ните простории на организацијата, 

Организацијата е должна да се грижи за про-
светувањето на работниците во поглед на хигиен-
ско-техничката заштита. 

Член 49 
Организацијата е должна на свој трошок да им 

обезбеди на работниците лични заштитни средства 
и да ги одржува во исправна состојба, како и да се 
грижи работниците да ги употребуваат на пропи-
шаниот начин. 

Член 50 
На работа опасна по животот организацијата 

може да распореди само работник што ги исполну-
ва пропишаните услови за вршење на таква работа. 

Член 51 
На работи каде што постои можност од профе-

сионални и други оболувања во врска со работата, 
не можат да се распоредуваат работниците што се 
склони кон такви оболувања. 

Работници со здравствени недостатоци не смеат 
да се распоредуваат на работи на кои нивните 
здравствени недостатоци би мож.еле да предизви-
каат последици опасни за нив или за нивната око-
лина. 

Член 52 . 
Работникот мора да се упати на специјален 

лекарски преглед пред распоредувањето на рабо-
тата што е опасна по животот или штетна по 
здравјето. 

Работникот што е распореден на работата од 
претходниот став мора периодично да се подложу-
ва на лекарски преглед. 

Член 53 
Организацијата не може да пушти во погон 

уреди пред да добие за тоа одобрение од инспекто-
ратот на трудот. 

Член 54 
Организацијата мора да обезбеди укажување 

прва помош на работниците. 

Член 55 
Работниците се должни да се придржуваат за 

пропишаните мерки и за општо признаените пра-
вила на хигиенско-техничката заштита, како и за 
прописите што се однесуваат на општата сигурглет 
при оаботата, а особено: 

1) да ги употребуваат сигурносните направи, 
уреди и заштитни средства^(очила, маски, штитници 
и сл.) според нивната намена и да ги чуваат од 
оштетување; 

2) веднаш да ги пријават недостатоците и ра-
сипувањата на машините, уредите и заштитните 
средства, како и сите ненормални појави при ра-
ботата што би можеле да го загрозат животот или 
здравјето на работниците. 

Член 56 
Работниците што боледуваат од болести Р^И без 

пријава тешко можат лекарски да се утврттрт или 
имаат такви здравствени недостатоци, а кои на 
определени работни места би можеле да ппететаву-
ваат опасност, за себеси или за околината, се дол-
ж н и за тоа да го известат надлежниот лештар на 
јавната здравствена служба. 

Член 57 
На работниците што се наоѓаат во петана со-

стојба и па под дејство на наркотици, не смее да им 
се дозволи пристап НИТУ з адржување во работил-
ниците ниту на работните места. 

Член 58 
Одредбите за заштитата при работата се приме-

нуваат и на: 
1) учениците во стопанството; 
2) учениците на стручните училишта со прак-

тична обука и на нижите и средните стручни учи-
лишта, како и на студентите на вишите школи и 
факултети за време вршењето на практичните ве-
жби или на задолжителната практична работа во 
училиштето и во стопанската организација; 

3) лицата на доброволна пракса (волонтерите); 
4) членовите на селанските работни задруги и 

на рибарските задруги; 
5) учесниците на јавни работи и на други орга-

низирани акции што во општествен интерес ги ор-
ганизираат општествените организации или др-
жавните органи; 

6) странските државјани кои според посебни 
договори за размена на стручњаци или во рамките 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

на меѓународната техничка помош се наоѓаат на 
радета во Југославија; 

7) лицата што се наоѓаат на издржување на ка-
зна додека се запослени во работилници или на ра-
боти л ишта. 

Член 59 
Сојузниот извршен совет односно органот што 

ќе го овласти тој донесува поблиски прописи з а ' х и -
гиенско-техничките заштитни мерки при работата 
за секоја одделна дејност. 

5, Обезбедување на сместувањето, на исхраната и 
превозот на работниците 

Член 60 
На поголеми шумски, градежни, селскостопан-

ски, рударски и други работилишта, кои не се на-
оѓаат близу до населени места или се наоѓаат бли-
зу до места каде што не постои можност за ж и -
веење на поголем број работници што доаѓаат од 
оддалечени места, организацијата е должна да обе-
збеди соодветно сместување и исхрана на запосле-
ните работници или превоз од местото на живеење-
то до работилиштето и назад. 

Републичкиот секретаријат за трудот ќе ги про-
пише поблиските услови за примена на одредбата 
о дпретходниот став, како и ќе определи кои сто-
пански организации се должни да обезбедат сме-
стување и исхрана односно превоз на работниците. 

6. Посебна заштита на жените 
а) Заштита на трудни жени и мајки 

Член 61 
Жената во работен однос во случај на бременост 

и породување има право на отсуство во траење од 
105 дена. 

Член 62 
Отсуството поради бременост и породување мо-

ра да се даде по барање од трудна жена, кога лека-
рот на јавната здравствена служба ќе даде наод и 
мислење дека породувањето може да се очекува за 
45 дена од денот на прегледот. 

Член 63 
За време на отсуството поради бременост и по-

родување жената во работен однос има право на 
надоместок наместо личниот доход односно платата 
според прописите за здравственото осигурување. 

Член 64 
Жената во работен однос која пред истекот на 

отсуството поради бременост и породување се здо-
била со правото на годишен одмор, има право тој 
одмор да го користи непосредно по престанокот на 
отсуството поради бременост и породување. 

Ако трудната жена започне да го користи от-
суството поради бремелостчи породување кон кра-
јот на календарската година, а во таа година не го 
користела годишниот одмор на кој се здобила со 
право, има право да го користи годишниот одмор 
непосредно по истекот на отсуството поради бреме-
ност и породување, во наредната календарска го-
дина. ' -

Член 65 
Мајката има право на работа со скратено ра-

ботно време за време од 6 месеци по породувањето 
заради хранење на детето. По исклучок, врз основа 
на мисленото од лекарот на јавната здравствена 
служба таквото скратено работно време може да 
трае и подолго, Но најмногу до крајот на осмиот 
месец по породувањето. 

Скратеното работно време од претходниот став 
изнесува една половина од редовното работно време. 

Член 66 
Работата со скратено работно време од членот 

65 на овој закон се врши, по правило, непрекинато 
во текот на работниот ден. 

Скратеното работно време се признава во ра-
ботниот стаж како редовно работно време. 

За времето поминато вон работата во рамките 
на редовното работно време, мајката има право на 
надоместок наместо личниот доход односно платата 
според прописите за здравственото осигурување. 

Член 67 
Мајката во работен однос која во фамилијата 

нема кој да и го негува детето има право на ра-
бота со скратено работно време од 4 часа дневно и 
по истекот на срокот од 6 односно 8 месеци од по-
родувањето. Оваа работа може да трае додека де-
тето не наполни три години. 

За време на работата со скратеното работно 
време од претходниот став на мајката во работен 
однос и припаѓа личен доход односно плата за ф а к -
тичко извршената работа, односно личен доход 
(плата) по време што му одговара на времето ф а к -
тичко поминато на работа, 

Скратеното работно време од ставот 1 на овој 
член се признава во работниот стаж како редовно 
работно време. 

Член 68 
Не може да се распореди или привремено да 

се упати на работно место 'надвор од местото на 
живеењето: 

1) трудна жена по наполенетите 4 месеци бре-
меност, а и пред наполнетите 4 месеци бременост, 
ако тоа упатување според наодот на лекарот на 
јавната здравствена служба би било штетно по 
нејзиното здравје; 
Ф 2) мајката со дете до 7 години, освен на нејзино 

барање. 
Член 69 

На мајката во работен однос И припаѓа право 
на отстуство и право на надоместок наместо лич-
ниот доход односно платата за време на негувањето 
на детето, ако според наодот на лекарот на јавната 
здравствена служба такво негување е нужно. 

Отсуството и височината на надоместокот од 
претходниот став се определува според прописите за 
здравственото осигурување. 

Член 70 
Жената во работен однос на која по три месеци 

бременост П престанал работниот однос поради ли-
квидација на организацијата, за време на привре-
мената безработица има право на паричен надоме-
сток во височина на последниот месечен износ на 
личниот доход односно на платата, без оглед дали 
ги исполнува условите што со прописи се предви-
дуваат за признавање на ова право. 

Правото од претходниот став трудната жена го 
користи до денот на породувањето, а потем тоа 
ужива заштита според прописите за здравственото 
осигурување. 

Член 71 
Ноќната работа на трудните жени и на мајките 

со дете до возраст од една година е забранета. 
Член 72 

Забранета е прекувремената работа на трудни-
те жени и на мајките со дете од возраст до 6 одно-
сно 8 месеци. 

За прекувремената работа на мајка со дете по-
мало од 7 години, потребна е нејзина писмена со-
гласност. 

б) Работи на кои е забрането работењето на жени 
Член 73 

Жените, без оглед на годините на возраста, не 
смеат да се запослуваат ниту да се распоредуваат 
на работи штетни по здравјето или опасни по жи^ 
вотот, како и на особено тешки физички работи. 
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Како работи штетни по здравјето се сметаат 
особено: непосредната работа со ж и в а или со олово 
или со нивни соединенија; работите на индустриско 
бојадисување при кои се употребува оловно белило, 
оловен сулфат или други материи што ги с о ^ ж а т 
тие состојки; работата во кесони и работата што се 
врши со нуркање; работите непосредно к а ј високи-
те куло л ни, шахтни, сименс-м артинови, електрични 
и други печки за топење метали; чистењето на ка-
нализација, на сливници и испразнување на јами 
со фекалии; непосредно следење на процесот на 
ферментацијата во фермекоморите, како и при пр-
жењето и парењето на мувлосани тутуни и сл. 

Како работи опасни по живот се сметаат осо-
бено: ѕидањето, поправањето или чистењето на ф а -
бичките оџаци и сл. 

Како особено тешки физички работи се сметаат: 
подземните работи во рудниците; длабокото копа-
ње и длабинското дупчење; непосредното валање 
на метали во валавиците; импрегнирање^ на пра-
гови; работата на каков и да е вид пневматични 
рачни машини што предизвикуваат посилно тресе-
ње на телото; постојаното носење и дигање големи 
товари на рамен и цврст терен, а помали товари на 
терен со угорница и сл; 

На подземните работи во рудниците можат по 
исклучок да се. запомнуваат жени: 

1) Љто заземаат раководни п о л о ж а ј а не вршат 
физичка работа; 

2) што се запослени во здравствени и социјални 
служби; 

3) што треба да поминат определен стаж во под-
земни делови на рудник заради стручно усовршу-
вање; 

4) што ќе бидат повикани, поради исклучителни 
прилики, да слезат во подземните делови на руд-
никот заради вршење на работи што немаат карак-
тер на физичка работа. 

Член 74 
Трудните жени не смеат да се запослуваат ниту 

да се распоредуваат на работи како што се: работи-
те при кои доаѓаат до постојани и посилни тресења 
и ^долготраен притисок на телото; работите при 
кои се развиваат пара, прав и штетни гасови; ра-
ботите со радиоактивни или рентгенски зраци; ра=-
ботите со често и постојано кревање тежини и сл. 

Трудните жени по наполнетите четири, месеци 
бременост не смеат да се запослуваат ниту да се 
распоредуваат на работи како што се: работите што 
се вршат со присилна положба на телото; работите 
што се вршат простум, ако не може да се овозможи 
повремено седење; работите на машини што се дви-
жат со нога и сл. 

Член 75 
Трудните жени што работат на работи (работни 

места) на кои за време на бременоста е забрането 
нивното запослување односно распоредување, мо-
раат да се распоредат на други полесни работи, со 
право на личен доход односно на платата што ја 
имале на поранешната работа. 

Член 76 
Надлежниот инспекторат на трудот може да 

одобри забраната на запослувањето на жените на 
работите (работни места) определени во смисла на 
овој закон, да не се применува механизација, авто-
матизација и херметизација на процесот на рабо-
тата, ако со тие мерки штетните влијанија се от-
странети или намалени така што да не постои опа-
сност по животот или здравјето на жените, како и 
кога личните заштитни средства можат успешно да 
заштитат од индустриски отрови или од прав. 

Член 77 
Работничкиот совет на стопанската организа-

ција односно највисокиот орган на друга органи-
зација, формира една или повеќе комисии што ги 
определуваат во организацијата работите (работни 
места) на кои е.забранета работата на жените. „ 

Комисијата се состои од најмалку три члена. 

. Претседателот на комисијата во стопанската ор-
ганизација мора да биде член на работничкиот 
совет. 

Член 78 
Комисијата е должна да му препорача на ра-

ботничкиот совет односно на највисокиот орган на 
друга организација мерки за отстранување на при-
чините што го спречуваат запослувањето на жени 
на определени работи. 

Член 79 
Синдикалната организација може да ќ предло-

ж и на комисијата да забрани запослување на жени 
на одделни работи (работни места). 

Комисијата е должна да го разгледа секо! та -
ков предлог и да донесе одлука во срок од 15 дена 
од денот на приемот на предлогот од синдикалната 
организација. 

Член 80 
Против одлуката на комисијата директорот од-

носно старешината на стопанската или друга ор-
ганизација, како и синдикалната оргнизација имаат4 

право на приговор до работничкиот совет на сто-
панската организација односно до највисокиот ор-
ган на друга организација. 

Член 81 
За жените кои од фамалијарни причини не мо-

жат да работат полно работно време, можат во ор-
ганизацијата да се установуваат работни места на 
КОИ ќе работат со скратено работно време, ако тоа 
не. би му одело на штета на нормалното работење 
на организацијата. 

За време на фаботата со скратено работно време 
на жената и припаѓа правото на личен доход одно-
сно, плата за фаќтично извршената работа, односно 
на личен доход (плата) според времето фактично 
поминато на работа, а другите права според посеб-
ните прописи. 

7. Посебна заштита на младината 
Член 82 

Одредбите од чл. 73, 76 до 80 на овој закон ва-
жат и за младината во работен однос со возраст 
под 18 години. 

Забранета е секоја прекувремена работа за мла-ч 
дината со возраст под 18 години. 

8. Посебна заштита на инвалидите 
Член 83 

Организацијата е должна на определени работ-
ни места да зашилува инвалиди. 

Работните места на кои мораат да се загледу-
ваат инвалиди, се утврдуваат комисиски за секоја 
организација. 

На работните места од претходниот став орга-
низацијата може да рапоски други лица самол ако 
нема инвалид способен за вршење на работата на 
тоа работно место. 

Поблиските услови и начинот за запослување 
на инвалидите се определуваат со сојузни прописи. 

Член 84 
Спогодбата за засновување на работниот однос 

што се склучува со инвалид мора да содржи пода-
тоци за работата и за работното место, за работното 
време, за личниот доход односно за платата, за пре-
возот и за посебните годности што му се обезбеду-
ваат на инвалид врз сиова на работниот однос. 

Инвалидите што стапуваат во јавна служба се 
назначуваат како редовни службеници, без оглед 
дали се способни да работат со полно или со скра-
тено работно време, и се распоредуваат со признаа 
вање на поранешниот работен стаж за напредување. 

Член 85 
На лице во работен однос ка ј кое ќе настапи 

инвалидност не му престанува работниот однос ако 
тоа според преостанатата работна способност може 
без професионална рехабилитација да работи на 
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иста или друга соодветна работа во иста органи-
зација. 

Ако во организацијата нема можност за запо-
слување во смисла па претходниот стив, па -р./дс-то 
к а ј кое настапила инвалидност му проста пува ра-
ботниот однос со редовен отказ, и таквото лице 10 
остварува правото на запослување на соолгетна 
работа во друга организација според прописите за 
инвалидското осигурување,. 

Член 88 
Запослен инвалид може Да се распореди на дру-

га работа во иста организација., аго таа друга ра-
бота според своите карактеристики и условите на 
трудот може да се смета како соодветна работа во 
смисла на прописите за инвалидското осигурување. 

Запослен инвалид може да се распореди па 
друго работно место со иста работа во иста орга-
низација, ако тоа друго работно место според усло-
вите на трудот им одговара на работните можности 
на инвалидот, со оглед на природата и степенот на 
,неговата инвалидност. 

Запослен инвалид може да се распореди во 
рамките на истата организација а^о во поглед на 
новата работа и работното место се исполнети усло-
вите од ст. 1 и 2 на овој член и ако со тоа распо-
редување не се создаваат промени кои, со оглед на 
местото на живеењето и другите објективни окол-
ности, битно ги влошуваат условите под кои инва-
лидот стапил на работа. 

Член 87 
Отказниот 'срок за инвалидите не може да биде 

пократок од еден месец. 
Член 88 

Одредбите од овој закон за заштита на инва-
лидите важат за сите лица на кои според прописи-
те за инвалидското осигурување им е признаено 
правото на запослување. 

9. Права на р^б^тникот за време на безработност 
Член 89 

Работников на кој ќе му престане работниот од-
нос има право на паричен надоместок за сето вре-
ме додека самиот или преку органите на службата 
за посредување на трудот не на јде запослување, и 
тоа под следните услови: 

1) ако до денот на престанокот на работниот 
однос бил во работен однос на јмалу една година 
непрекинато или 18 месеци со прекини за послед-
ните две години; 

2) ако неговите приходи, приходите на неговата 
потесна фамилија и на лицата што тој задолжител-
но ги издржува не го преминуваат износот опреде-
лен со закон; 

3) ако му се пријави на надлежниот орган на 
службата за посредување на трудот во срок од 
еден месец од денот на престанокот на работниот 
однос. 

Член 90 
По исклучок од одредбите од членот 89 од овој 

закон, правото на паричен надоместок не му припа-
ѓа на работник на кој му престанал работниот однос: 

1) врз основа на одлука на дисциплински орган, 
по силата на законот или поради самоволно напу-
штање на работата; 

2) по спогодба или со отказ што ќе го поднесе 
работникот. 

Правото на паричен надоместок му припаѓа на 
работник во случајот од точката 2 на претходниот 
став, ако до спогодбата односно отказот дошло: 

а) поради преместување на брачниот другар; 
б) поради промената на местото на престојот од 

здравствени причини врз основа на наодот од ле-
карот на јавната здравствена служба; 

в) поради неисполнување на обврски од работ-
ниот однос од страна на организацијата. 

Фактот од точката в) на претходниот став го 
утврдува по барање од работникот органот надле-
ж е н за решавање на жалбите во врска со отказите. 

Член 91 
Со правото ,на паричен надоместок се здобиваат, 

без оглед на должината на работниот стаж, и завр-
шените ученици во стопанството и на другите п и ж и 
с т р у е н училишта, учениците на средните стручни 
училишта и студентите на вишите школи и ф а к у л -
тетите, кои по завршеното школување не можат 
Ееднаш да се запослат, ако ги исполнуваат другите 
пропишани условил 

Под истите услови им се признава паричниот 
надоместок на лицата од претходниот став и кога 
работниот однос ќе им престане пред истекот на 12 
месеци ,од дено? на завршетокот на школувањето. ^ ^ 

Член 92 
Инвалидите на трудот по престанокот на работ-

ниот однос имаат право -на паричен надоместок 
според прописите за инвалидското осигурување. 

Член 934. 
Работникот што непосредно од работниот од-

нос ќе стапи на отслужување или дослужување на 
воениот орОк, по отпуштањето од војска има правв 
на паричен надоместок, ако до денот на разрешу-

^ вањето на работниот однос поради заминување на 
отслужување или на дослужување на воениот срок 
го наполни работниот стаж од членот 89 точка 1 
на овој закон, и ако ги исполнува другите пропи-
шани услови.. 

Правото на паричен надоместок по отпушта-
њето од војска им се признава и на свршените уче-
ници во стопанството и на учениците на други н и ж и 
и средни стр,учни училишта, како и на студентите на 
виши школи и факултети, ако на отслужување на 
воениот срок стапиле во срок од 12 месеци по за -
вршетокот на школувањето, без оглед дали во тој 
срок биле во работен однос. 

Член 94 
Височината на паричниот надоместок за време 

на привремената безработност ја пропишува Соју-
зниот извршен совет. 

Член 95 . х 

Н а ј р а б о т н и о т , додека го прима паричниот на -
доместок, му припаѓа и постојанен додаток на деца, 
ако според прописите за додатоците на деца имал 
право на тој додаток за времето додека бил во ра-
ботен однос. 

Ако на работникот за време додека прима па-
ричен надоместок му се роди дете, има право на 
поткрепа за опрема на детето и на постојанен до-
даток на деца, ако на овие примања би имал право' 
да е во работен однос. 

Член 96 
На работникот му припаѓа паричен надоместок 

и за време на траењето на воената вежба, и тоа 
во износот што го примал до поканата на вежба. 

На -работн,икот за време на воената вежба ќе 
му се исплатува само разликата меѓу износот на 
паричниот надоместок што го примал до поканата 
на воена вежба и платата што му припаѓа во Југо-
словенската народна армија ако е оваа Плата по-
мала. 

Член 97 
На работникот што е повикан на отслужување 

или дослужување на воениот срок, му припаѓа тера-
но на паричен надоместок и за наредните 30 дена, 
сметајќи од денот кога според поканата бил дол-
ж е н да му се јави на надлежниот воен орган. 

Член 98 
Правото на паричен надоместок го остварува 

работникот врз основа на барањето, кое може да 
му го поднесе писмено или усно во записник на 
надлежниот орган на службата за посредување на 
трудот. 

Правото на паричен надоместок му припаѓа на 
работникот од денот на престанокот на рабтниот од-
нос, ако барањето за исплата на паричниот надоме-
сток го поднесе во срок од три дена од денот на 
престанокот на работниот однос, а ако барањето ^ 
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поднесе по тој срок, паричниот надоместок му при-
паѓа од денот на поднесувањето на барањето. 

Член 99 
Исплатата на паричниот надоместок се врши 

до денот на упатувањето на работникот на ново за-
послување или додека самиот не се запосли. 

Кога работник се упатува заради запослување 
во друго место, паричниот надоместок му припаѓа 
и за времето' потребно за патување од местото од 
каде се упатува до местото во кое се упатува. 

Ако работникот без своја вина не стапи во ра-
ботен однос со организ ациијата во која е упатен, 
и натаму му се продолжува исплатата на парич-
ниот надоместок. 

Член 100 
Правото ца паричен надоместок му престанува 

на работник во следните случаи: 
1) ако се занос ли; 
2) ако се здобие со право на инвалидска одно-

сно старосна пензија, а во секој случај кога ќе на-
полни работникот 65 години возраст, односно работ-
ничката 55 години возраст; 

3) кога ќе стане трајно и наполно неспособен 
за работа; 

4) -кога ќе замине на отслужување на воениот 
срок или на дослужување на воениот^ срок п о д о л г 
од три месеци; 

5) ако го одбие з а л а д у в а н о т о што, според не-
говите стручни квалификации и физичките спо-
собности, му е понудено од страна на надлежниот 
орган на службата за посредување на трудот; 

6) ако неговите приходи, приходите на 'неговата 
потесна фамилија и на лицата што задолжително 
ги издржува тој се зголемат над износот утврден во 
смисла на членот 89 точка 2 на овој закон; 

7) ако биде осуден на казната затвор во траење 
над три месеци. 

Член 101 
Исплатата на паричниот надоместок му ее за-

пира на работник за времето додека постои една од 
следните причини: 

1) ако уредно и во определен ден неоправдано 
ве му се јави на надлежниот орган на службата 
за посредување на трудот; 

2) ако го одбие стручното оспособување одно-
сно преквалификацијата на која ќе го упати над-
лежниот орган; 

3) ако се наоѓа на издржување на казната за-
твор во траење до три месеци. 

Член 102 
По шест месеци исплатување на паричниот на-

доместок надлежниот с-рган на службата за посре-
дување на трудот може да го упати работникот 
привремено и на работа што не им одговара на не-
говите стручни квалификации, ако таа работа им 
одговара на неговите физички способности. 

При упатувањето на работа на работник во сми-
сла на претходниот став, органот на службата за 
посредување на трудот е должен особено да го земе 
предвид степенот на неговата стручност и должи-
ната на работниот стаж. 

Со упатување на работа во смисла на ставот 1 
од овој член, на работникот му престанува правото 
на паричен надоместок, но тој го задржува ка ј ор-
ганот на службата за посредување на трудот пра-
вото за првенство при упатувањето на работите што 
им - одговараат на беговите стручни квалификации. 

Член 103 
^ Физичката способност на работникот за врше^ 

ње на определена работа ја утврдува лекарот на 
јавната здравствена служба. 

Трошоците за прегледот на работникот паѓаат 
на товар на средствата на органот на службата за 
посредување на трудот. - -

Член 104 
Работникот на кој му престанал работниот од-

нос, како и ученикот во стопанството, ученикот на 
друго нижо и средно стручно училиште и студен-
тот на виша школа или факултет, по завршеното 
шкјошување, имаат право на повластено возење ако 
надлежниот орган на службата за посредување на 
трудот ги упатува заради запослување во друго 
место. 

Ова право му припаѓа и на ученик во стопан-, 
ството кој се упатува во друга организација заради 
изучува-ње ^или продолжување на изучувањето на 
занимањето односно занаетот, ако му е обезбедено 
изучување во местото во кое се упатува. 

Право на повластено возење има и работник 
што сам ќе си најде запослување. Органот на слу-
жбата за посредување на трудот ќе му издаде на 
таков работник карта за повластено возење ако ор-
ганизацијата му поднесе потврда дека ќе го запо-
сли работникот. 

Во особено оправдани случаи органот на ' слу-
жбата за посредување на трудот може на лица од 
претходните ставови да им одобри и бесплатно во-
зење. 

Член 105 
Повластено односно бесплатно возење ; органот 

на службата за посредување на трудот може да им 
одобри и на членовите на потесната фамилија на 
работникот,, ако се преселуваат во местото на но-
вото запослување на работникот. 

Ако работникот се сели со фамилијата во ме-
стото во кое 'се упатува заради стапување на ра-
бота, надлежниот орган на службата за посреду-
вање на трудот може да му ги одобри селидбепите 
трошоци делумично или во целина. 

Член 106 
Височината на поотастицата во возењето и на-

чинот на користењето на повластицата ги пропи-
шува Секретаријатот за трудот на Сојузниот извр-
шен совет. 

Трошоците на повластеното односно бесплатно-
то возење, како и селидбените трошоци, паѓаат на 
товар на средствата на органот на службата за пр-
ередување на трудот. 

Член 107 
На работникот на кој работниот однос привре-

мено му престанал, времето на траењето на при-
времената безработност му се засметува во работ-
ниот стаж, без оглед дали за тоа врем му припаѓа 
паричен надоместок според одредбите од овој за-
кон, ако за тоа време уредно му се пријавува на 
надлежниот орган на службата за посредување на 
трудот и ако го прифати запослувањето на кое е 
упатен. 

Времето од претходниот став не се засметува 
во работниот стаж за годишен одмор и за пензија. 

Одредбите од претходните ставови не важат 
за работникот на кој работниот однос му престанал 
од причините наведени во членот 90 став 1 на овој 
зак,он. 

Член 108 
Против решението на органот на службата за 

посредување на трудот работникот има право на 
жалба до органот на управата на народниот одбор 
на околијата надлежен за работите на трудот и на 
работните односи. 

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

Органот на управата на народниот одбор на 
околијата надлежен за работите н,а трудот и на 
работните односи е должен да донесе свое решение 
за жалбата во срок од 30 дена од денот на из ја-
вената жалба. 

Член 109 
' Секретаријатот ,за трудот на Сојузниот извр-

шен совет донесува упатства за . спроведување на 
одредбите од овој ѓакон за правата на ,работниците 
за време на привремената безработност. . . 
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10. Служба за посредување на трудот 
Член Д10 

Заради обезбедување на што побрзо и попра-
вилно запослување , на привремено нез ап ос лепите 
работници, како и заради вршење на другите за-
дачи во врска со тоа, постои посебна служба за по-
средување на трудот, заснована врз принципите на 
општественото управување. 

Органите на службата за посредување на тру-
дот решаваат и за правата на работниците за време 
на привремената безработност и паричните надоме-
стоци ги исплатуваат од фондовите со кои управу-
ваат овие органи. 

Член 111 
Во извршување на своите задачи органите на 

службата за посредување на трудот соработуваат 
со организациите и со другите установи, заради 
што поправилно запослување на работниците и за-
ради преземање на соодветни мерки. 

За таа цел организацијата е должна: 
1) да го извести надлежниот орган на служба-

та за посред,ување на трудот за секој даден отказ 
веднаш а најдоцна во срок од 5 дена од денот ко-
га е даден отказот; 

2) да го извести органот на службата за посре-
дување на трудот за секој престанок на работниот 
однос по друг основ веднаш а најдоцна во срок од 
5 дена од денот на престанокот на работниот однос; 

3) да му го пријави на органот на службата за 
посредување на трудот секое ново или упразнето 
работно место веднаш а најдоцна во^ срок од 5 дена 
од денот на воведувањето односно " упразнувањето 
на работното место; 

4) новите и упразнитите работни места задол-
жително да ги пополнува со привремено незапосле-
ни работници што ќе ги упати органот на службата 
за посредување на трудот, ако овие работници ги 
исполнуваат условите за запослување на тие ра-
ботни места; 

5) да му ги пријавува на надлежниот орган на 
службата за посредување на трудот и оние работни-
ци што уште се ка ј неа запослени, но во догледно 
време ќе бидат одвишни, за да може овој орган бла-

говремено да преземе соодветна мерки за нивното 
запослување. 

Член 112 
Органите на службата за посредување на тру-

дот се должни при посредувањето заради запослу-
вање првенствено да ги упатуваат до организации-
те оние работници што имат подблг работен бтаж, 
ако ги исполнуваат условите за соодветните работ-
ни места. 

Член 113 
Задачите, организацијата, надлежноста и овла-

стувањата на службата за посредување на трудот 
се регулираат со сојузни прописи. 

11. Работни книшки 
Член 114 

Лицето што ќе стапи во работен однос, како и 
работникот што веќе се наоѓа во работен однос, 
мора да има. работна книшка. 

Работната книшка служи за докажување на 
струката, занимањето и степенот на стручната спре-
ма, односно на звањето, работниот стаж и одделни-
те права од социјалното осигурување, а особено на 
правата на пензија и инвалиднина, како и за дока-
жување на другите права на кои основ и услов им 
е работниот однос. 

Член 115 
Работната книшка има значење на јавна ис-

права. 
Сите факти и податоци што се запишани во ра-

ботната книшка треба да се сметаат како вистин-
ски додека не се докаже спротивното. 

Докажувањето на- невистинитоста на фактите и 
податоците запишани во работната книшка паѓа 
на сметка на оној што ја оспорува нивната ви-
стинитост. 

Член 116 
Работната книшка е еднообразна за сите работ-

ници на територијата на Југославија. 
Работната книшка се печати и се пополнува на 

службениот јазик на народната република, а за о-
пределени подрачја на одделни народни републи-
ки може да се печати и да се пополнува и на ја -
зикот на. националното малцинство. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извр-
шен совет го пропишува образецот на работната 
книшка. 

Член 117 
Во работната книшка е забрането да се внесу-

ваат казни или други негативни податоци за ра -
ботникот, како и основот на престанокот на работ-
ниот однос. 

Член 118 
За време на траењето на работниот однос ра-

ботната книшка се наоѓа на чување к а ј организа-
цијата, за што на работникот му се дава писмена 
потврда. 

При престанокот на работниот однос, организа-
цијата е должна на работникот да му ја предаде ра-
ботната книшка, а ако тоа не е можно, таа му ја до-
ставува на надлежниот орган на службата за по-
средување на трудот. 

Кога организацијата ќе ја изгуби или ќе ја 
4 оштети работната книшка, таа е должна на свој 

трошок да прибави дупликат. 
Член 119 

Работната книшка ја издава органот на упра-
вата на народниот одбор на општината надлежен 
за работите на трудот и на работните односи што е 
надлежен според местото на живеењето на работ-
никот. 

Работната книшка се издава врз основа на при-
јавата и потребните документи што ги поднесува 
работникот. 

Органот на управата на народниот одбор на 
општината надлежен за работите на трудот и на 
работните односи води регистар на сите издадени 
работни книшки. 

Член 120 
Секретаријатот за трудот на Сојузниот извр-

шен совет пропишува поблиски одредби за издава-
њето, содржината, водењето и заменувањето на ра-
ботните книшки, како и начин за водење на реги-
старот на издадените работни книшки. 

12. Надзор на државата над примената на пропи-
сите за работните однеси и за условите на работата 

Член 121 
Државата врши надзор над извршуваењто на 

сите прописи за работните односи и за условите 
на работата преку инспекторатот на трудот и преку 
другите со закон овластени органи. 

Член 122 
Заради заштита на своите права работникот мо-

ж е да му се обрне на надлежниот инспекторат на 
трудот. 

Ако законитите права на работникот се повре-
дени со постапка на организацијата, инспекторат на 
трудот, по барање од работникот, ќе интервенира 
к а ј организацијата неправилноста да се отстра-
ни и повреденото право да се воспостави, и за таа 
цел може да издава привремени наредби! 

Ако организацијата не постапи по барањето од-
носно по наредбата, инспекторатот на трудот ќе го 
упати работникот до надлежните органи заради 
остварување на повреденото право. 

Инспекторатот на трудот може да запре од из-
вршување одлука на организацијата до конечно ре-
шение на спорот. 

Инспекторатот на трудот не може да, донесува 
длуки со кои мериторно одлучува за правотб на 
работникот. 

Член 123 
Задачите, организацијата, надлежноста и овла-

стувањата на инспекторатот на трудот се регули-
раат со сојузен закон. 
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Д Е Л В Т О Р 
РАБОТНИ ОДНОСИ ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

Г л а в а I 
НАЧЕЛНИ ОДРЕДБИ 

Член 124 
Положбата, правата и должностите на работни-

ците во стопанските организации се утврдуваат и 
се обезбедуваат со општествената сопственост на 
средствата за производство и со системот на само-
управувањето на работните колективи. 

Член 125 
Остварувајќи го уставното право на самоупра-

вување, работниците непосредно и преку органите 
на управувањето одлучуваат за сите меѓусебни од-
носи што произлегуваат од заедничката работа во 
стопанската организација. 

Член 126 
Работниот колектив, откога ќе ги подмири обвр-

ските спрма општествената заедница, самостојно 
одлучува за употребата на-остварениот доход и ги 
утврдува личните доходи на своите членови врз 
основа на успехот во работата на секој од нив и 
на целиот работен колектив. 

Работниот колектив самостојно одлучува за за-
сновувањето или престанокот на работниот однос, 
како и за другите прашања на личниот статус на 
работникот, согласно со одредбите од законот. 

Член 127 
Со одредбите од вториот дел на овој закон' не-

посредно се гарантираат положајот, правата и дол-
жностите на работникот врз основа на работниот 

ѕоднос во стопанските организации. 

Г л а в а II 
ЗАСНОВУВАЊЕ ^ А РАБОТНИОТ ОДНОС 

1. Општи услови за 'стапување во работен однос 
Член 128 

Лицето што стапува во работен однос треба да 
ги исполнува следните општи услови: 

1) да наполнило 15 години возраст; 
2) да има општа здравствена способност за 

работа. 
Стопанската организација со своите правила од-

носно со правилникот може да предвиди, поради 
специфичноста на одделни работни места, посебни 
здравствени услови за тие места. 

Со прописи на Сојузниот извршен совеет за од-
делни струки може да се пропише како услов за 
засновување на работниот однос" повисока граница 
на' возраста од 15 години, како и други услови за 
определени работни места или работи особено на 
одделни дејности или занимања. 

Член 129 
Лицето на кое со судска пресуда му е забрането 

вршењето на определено занимање, не може да за-
снове работен однос за вршење на работата од 
тоа занимање за сето време додека трае забраната. 

Член 130 
Лицето штс прв пат стапува во работен однос, 

или кое ' тапува во работен однос по прекин подолг 
од, 6 месеци, или кое преминува од едно занимање 
во друго, е должно претходно да се подложи на ле-
карски преглед од страна на лекарот на јавната 
здравствена служба, заради утврдување на општата 
здравствена состојба. 

Лицето од претходниот став ги поднесува тро-
шоците на лекарскиот преглед, ако нема право. на 
бесплатна здравствена заштита според прописите за 
здравственото осигурување. 

Стопанската организација што пропишала по-
себни здравствени услови^ за определени работни 
места ги поднесува самата трошоците на лекарскиот 
преглед. 

2. Начин на засновување на работниот однос 

Член 131 
Работниот однос, се засновува врз спогодбата 

склучена меѓу работникот и стопанската органи-
зација.ч 

Член 132 
Со склучената спогодба работникот ги прифаќа 

условите на работата и правата и обврските утвр-
дени со закон, со прописи донесени врз основа на 
закон и со правилата односно со правилникот на 
стопанската организација. 

Со спогодба меѓу висококвалификувани работ-
ници и стопанска организација можат да се дого-
ворат посебни услови на работата и посебни взаемии 
права и обврски, ако е тоа предвидено со правилата 
односно со правилникот на стопанската организа-
ција или со посебни сојузни прописи. 

Одредбите од спогодбата за посебните услови на 
работата или за правата и обврските што би им 
биле противни на правилата односно на правилник-
о т на стопанската организација, треба да се сме-
таат како да не постојат. 

Член 133 
Работниот однос се засновува на неопределено 

време. 
Член 134 

По исклучок од одредбата од членот 133 на овој 
закон, работниот однос може да се. засновува и на 
определено време за вршење на сезонски работи, 
како и за вршење на други работи што по својата 
природа траат најдолго до три месеци. 

Работниот однос заснован противно на одредби-
те од претходниот став се смета дека е заснован на 
неопределено време. 

Член 135 
Работниот однос може да се засновува на проба. 
Пробниот срок не може да биде подолг од 30 

дена. 
Работниов однос на проба може да го раскине 

еекоја страна во текот на траењето на пробниот 
срок, без претходен отказ, но со претходно известу-
вање на другата страна. 

Ако по истекот на пробниот срок работников 
продолжи да работи, се смета дека работниот однос 
е заснован дефинитивно на неопределено време, И 
тоа од денот кога работникот стапил на проба. 

Член 136 
Спогодбата за засновување на работниот однос 

може да биде писмена или усна. 
Спогодбата мора да биде писмена: 
1) ако работниот однос се засновува на опреде4 

лено време; 
2) ако работниот однос се засновува -во смисла 

на членот 132 став 2 на вој закон; 
3) ако работниот однос се засновува со странски 

државјанин; 
4) акф работниот однос се засновува на проба. 
Со закон или со прописи донесени врз основа на 

закон можат да се предвидат и други случаи во кои 
е задолжителна писмена спогодба за засновување 
на работен однос. 

Член 137 
Работникот што не склучил писмена спогодба^ 

кога ваквата спогодба е задолжителна, и натаму мо-
ж е да остане во- работен однос, под услов во срок од 
еден месец од денот на утврдената ,неправилност, на 
спогодбата да и се даде писмена форма. 

3. Органи за прием на работници 
Член 138 

За приемот на работници одлучува работнич-
киот совет, а во стопанските организации што не-
маат избиран работнички совет — целиот работен 
колектив, 

Работничкиот совет, односно работниот колек-
тив може да формира посебна комисија која одлу-
чува за засновувањето и за откажувањето на ра^ 
ботниот однос (комисија за засновување и откажу^ 
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кање на работниот однос). Претседателот^на комиси-
Зата е член на работничкиот совет. 

По исклучок, во издвоени погони и работилишта 
на стопански организации во кои, според работите 
што се вршат, бројот и составот на работниците во 
тенот на годината се менува во поголем обем, работ-
ничкиот совет односно работниот колектив може да 
го овласти директорот или друг раководен работник 
да одлучува за приемот на работници за вршење на 
краткотрајни работи. 

Член 139 
Работничкиот совет на поголеми стопански ор-

ганизации по потреба може да формира повеќе ко-
мисии за засновување и откажување на работниот 
однос. 

Во стопанските организации во кои постојат по-
гони со избрани работнички совети, комисијата за 
засновување и откажување на работниот однос ја 
формира работничкиот совет на погонот. 

Член 140 
Функцијата на комисијата за засновување и от-

кажување на работниов однос трае до истекот на 
мандатот на работничкиот совет што ја формирал. 
Ако комисијата ја формирал работниот колектив, 
функцијата на комисијата трае две години. 

Работничкиот совет односно работниот колектив 
може да ја отповика комисијата или одделни нејзи-
ни членови и пред истекот на срокот од претходниот 
став. 

Член 141 
Директорот или друго овластено лице им ги 

пријавува на органите од членот 138 ст. 1 и 2 на 
овој закон потребите од нови работници. Пријавата 
содржи број на потребните работници, потребни 
стручни квалификации и други услови што треба 
да ги исполнуваат работниците за вршењето на 
работите на определени работни места. 

За засновувањето на работниот однос со одде-
лен работник одлучуваат надлежните органи од 
претходниот член. Овие органи одлучуваат и за при-
емот на работници врз основа на посебните услови 
од членот 132 став 2 на овој закон, ако такви услови 
се поставени. 

Против одлуката на комисијата за засновување 
и откажување на работниот однос директорот или 
друго овластено лице има право на приговор до 
управниот одбор на стопанската организација, а 
ако одлуката ја донесол работничкиот совет или ра-
ботниот колектив приговорот им го поднесува на 
овие органи. Приговорот може да се поднесе само 
во поглед на стручната спрема и другите услови 
што треба да ги исполнува работникот. 

(""^"^Врз основа на правосилната одлука на надле-
жниот орган за приемот на работници, директорот 
или друго овластено лице склучува со работникот 

Јшдгодба за засновување на работниот однос. 
I Член 142 

Приемот на работници на раководни работни 
места се врши со конкурс. 

Стопанската организација со своите правила од-
носно со правилникот ги определува раководните 
работни места што мораат да се пополнуваат со 
конкурс. 

На раководното работно место од претходниот 
став може без конкурс .да се назначи работник од 
истата стопанска организација ако ги исполнува 
условите предвидени за тоа работно место. 

Со правилата односно со правилникот на сто-
панската организација може да се определи со кон-
курс да се пополнуваат и работните места на висо-
коквалификувани и други работници. 

Член 143 
Конкурсот за прием на работници го распишува 

управниот одбор на стопанската организација. 
Огласот за конкурсот се објавува во дневниот 

или локалниот печат, или на друг годен ћачин, за 
што одлучува управниот одбор. 

Во огласот мораат да бидат наведени условите 
што работникот треба да ги исполнува во поглед на 
стручната спрема и работниот стаж, како и другите 
услови што ќе ги определи стопанската организаци-
ја. Во огласот мора да биде и срокот до кој се при-
маат понудите, кој не може да биде пократок од 
15 дена. 

Член 144 
Конкурсот го спроведува комисијата за засно-

вување и откажување на работниот однос, а ако 
оваа комисија не е формирана, управниот одбор 
формира конкурсна комисија. 

По спроведениот конкурс комисијата м-у ги пре-
длага на управниот одбор кандидатите за прием на 
соодветни работни места. ч 

Врз основа на одлуката од управниот одбор, 
директорот склучува спогодба со примениот ра-
ботник. 

Член 145 
Ако конкурсот не успее, управниот одбор на 

стопанската организација по предлог од комисијата 
за засновување и откажување на рабниот однос 
може да го пополни работното место и без конкурс. 

Член 146 
Лицето што учествувало на конкурсот или чиј 

празен интерес е повреден може да му изјави жал-
ба на работничкиот совет ако смета дека, конкур-
сот не е спроведен според пропишаната постапка 
или дека избраното лице не ги исполнува условите 
пропишани со закон и со конкурсот. 

Ако работничкиот совет утврди дека конкурсот 
не е спроведен според пропишаната постапка, ќе 
ја поништи одлуката за избор на работникот и 
конкурсот. Ако работничкиот совет утврди дека 
избраното лице не ги исполнува условите пропи-
шани со закон и со конкурсот, ќе ја поништи одлу-
ката за избор на работникот. 

/ Врз основа на одлуката од работничкиот сове! 
од претходниот став, спогодбата за засновување на 
работниот однос ја губи важноста, а работниот, однос 
престанува. 

4. Стапување на работа и распоредување на 
работни места 

Член 147 
Правата и должностите од работниот однос на-

стануваат со стапувањето на работникот на работа. 
Работникот е должен да стапи на работа во срок 

од 7 дена од денот на склучувањето на спогодбата, 
ако со спогодбата не е определен друг срок. 

Ако работникот без оправдана причина не стапи 
на работа во определениот срок, се смета дека спо-
годбата не била ниту склучена. 

Член 148 
Стопанската организација е должна да води 

евиденција за запослените работници. 
Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 

совет ја пропишува содржината и начинот за во-
дење на евиденцијата. 

Член 149 
Одговорното лице во стопанската организација 

е должно да го запознае работникот при стапува-
њето на работа со неговото работно место и ,со 
условите на̂  работата на тоа работно место. 

, Член 150 
Врз основа на склучената спогодба работникот . 

се распоредува на соодветното работно место од-
носно работа во стопанската организација. 

На работникот без негова согласност не може 
да му се определи работно место односно работа што 
не И одговара на неговата стручна спрема. 

Член 151 
За време на намалување на обемот на работите, 

привремен прекин на работата на неговото работно 
место или во други случаи определени со посебни 
прописи, работникот може привремено да се распо-
реди на работно место односно на работа што не П 
одговара на неговата стручна спрема. 
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Работникот може привремено да се распореди 
на работно место за кое се бара стручна спрема по-
ниска од онаа што ја има, но најмногу за време 
од три месеци. 

Во случај од претходниот став работникот го 
задржува правото личниот доход да му се утврдува 
спрема основот што му е определен според одред-
бите од тарифниот правилник на редовното работно 
место (работа) ако е тоа поповолно за работникот. 

Со правилата односно со правилникот на сто-
панската организација поблиску се определуваат 
условите и начинот на привременото распоредување 
на работниците во случаите од ставот 1 на овој член. 

5. Стручно образование на работниците 
Член 152 

Работниците имаат право на стручно образова-
ние и усовршување под еднакви услови. 

Стручното образование на работниците опфаќа 
здобивање и усовршување на стручните и работ-
ните способности на работници со школување или 
со практична работа. 

Член 153 
Со цел за создавање стручни кадри во стопан-

ството, општествената заедница преку соодветните 
установи им обезбедува професоинална ориентација 
на граѓаните. 

Со професионалната ориентација им се дава 
стручна помош на поединци при нивниот избор на 
занимање односно занает или усовршување во за-
нимањето односно занаетот, водејќи сметка за скло-
ностите на поединци и за можностите и потребите 
на стопанството. 

Член 154 
Ученик во стопанството е лице кое со школу-

вање и практична работа во стопанска организација 
се оспособува за квалификуван работник во опре-
делено занимале односно занает. 

Правата и должностите на учениците во сто- / 
панството се регулираат со посебни прописи. 

Член 155 
Лицата со завршена полна средна или виша 

школа или со факултет што прв пат стапуваат во 
работен однос, се распоредуваат ЈВО својството на 
цриправник. 

Член 156 
На приправник не може да му се довери само-

стојно вршење на работи на раководни работни 
места додека не положи стручен испит. 

- Член 157 
Стопанската организација е должна да прими 

на учење односно да запосли определен број уче-
ници во стопанството и приправници, под условите 
што ќе ЈГИ пропише сојузен закон. 

Член 158 
Со сојузен закон се регулираат прашањата на 

стручното образование и усовршување на работни-
ците во стопанството, како и на стручните испити. 

Г л а в а III 
ПРИВРЕМЕН РАБОТЕН ОДНОС 

Член 159 ч 

Стопанската организација за вршење на повре-
мени работи или за вршење на работите на работ-
ните места на кои нема потреба од полно редовно 
работно време може да заснове привремен рабо-
тен однос со лица на кои редовно и главно зани- ' 
мање им е работа на сопствен земјоделски имот 
или што се занимаваат со друга приватна дејност, 
како и со други лица што повремено се запослуваат 
со цел за здобивање со дополнителни приходи за 
издржување (вршење повремена работа на земјо-
делски имоти и шумски стопанства, повремени заг 
послувања на студенти, домаќинки и сл.). 

Лицата од претходниот став се ангажираат со 
посебен договор за повремено вршење на работата, 

што од тлето на стопанската организција го склу-
чува директорот односно од него овластеното лице. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет може да пропише кога договорот од претход-
ниот став мора да биде во писмена форма. 

Член 160 
Со договорот за повремено вршење на работата 

се определува особено: работата што треба да се 
изврши, височината на надоместокот за работата, 
работното време, како и времето за извршување на 
работата. 

Член 161 
Лица ангажирани според членот 159 на овој за-

кон од правата што со овој закон и со други прописи, 
им се признаваат на работниците во постојан рабо-
тен однос го имаат самб правото на хигиенсг;о-
техничка заштита при работата и правото на соци-
јално осигурување за случај на несреќа на работа 
или на професионално оболување. 

Придонесот за осигурување за случај на несре-
ќа на работа го поднесува самата стопанска органи-
зација, а височината на придонесот се определува 
со посебни прописи. 

Член 162 
Стопанската организација во своите правила од-

носно во правилникот ги утврдува работите за кои 
можат да се ангажираат лицата во смисла на членот 
159 на овој закон, како и условите за земање па 
привремена работа на овие лица и нивните права 
и должности. 

Член 163 
Одредбите од членот 134 на овој закон не се од-

несуваат на лицата од членот 159 на овој закон. 
Член 164 

Се овластува Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет, по претходно прибавено 
мислење од Централното веќе на Сојузот на синди-
катите на Југославија и од Сојузниот завод за со-
цијално осигурување, да ги определува со свои 
прописи условите под кои на определени работи мо-
ж е да се заснове привремен работен однос и да 
донесува поблиски прописи за спроведување на од-
редбите од оваа глава. 

Г л а в а IV 
РАБОТНО ВРЕМЕ 

1. Редовно работно време 
Член 165 

Редовното работно време на работниците изне-
сува 8 часа дневно односно 48 часа неделно, освен 
во оние случаи што се изречно предвидени во Овој 
закон. 

Стопанската организација може со своите пра-
вила односно со правилникот да определи за еден 
или повеќе дена во неделата пократко работно вре-
ме од 8 часа дневно. У 

Ако се определи пократко работно време во 
смисла на претходниот став, редовното работно вре-
ме во другите денови во неделата ќе изнесува сраз-
мерно подолго од 8 часа, но не над 9 ча^а дневно 
односно вкупно 48 часа неделно. 

За работите што се вршат на смегха, стопан-
ската организација може да определи и подолго ре-
довно работно време, од 8 часа дневно односно 48 
часа неделно, но под услов просечниот број па ча-
совите на работата, пресметан за време од три не-
дели или помалу, да не премине 8 часа дневно или 
48 часа неделно. 

Сојузниот извршен совет може да донесе про-
писи со кои ги овластува стопанските организации 
од определени дејности да можат да воведат. чети-
риесетипетчасовна работна недела. 

Член 166 
Стопанската организација може со своите пра-

вила односно со правилникот-да го определи редов-
ното работно време на работниците во градежни" 
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итното, селското стопанство, шумарството и помор-
ското , како и во другите стопански дејности и во 
с планските ' организации со сезонски карактер на 
работата, подолго од 8 часа дневно односно подолго 
од 48 часа неделно, под услов просечниот број на 
часовите во текот на една година да не премине 8 
часа дневно. 

Редовното работно време определено во смисла 
на претходниот став не може да изнесува повеќе 
од 10 часа дневно. 

Кога работникот работи во стопанските органи-
зации од ставот 1 и по редовното работно време 
определено во смисла на претходните ставови, ча-
совите на работата што ги извршил по редовното 
работно време се сметаат како прекувремена 

Член 167 
Работата во смени со редовно работно време по-

долго од 8 часа дневно може во стопанска органи-
зација да се воведува само на одделни работни 
места на кои природата и организацијата на рабо-
тата бараат таква работа. 

Смените мораат да се менуваат според утврде-
ниот распоред. 

Сојузниот извршен совет ги пропишува усло-
вите под кои може да се воведува работа во смени 
подолги од 8 часа дневно, како и должината на ра-
ботата во смена. 

Член 168 
На работите што се особено тешки или штетни 

по здравјето, редовното работно време се скратува 
во сразмера со тежината односно со штетноста на 
работите (скратено редовно работно време). 

Со посебни прописи на Сојузниот извршен совет 
или на органот што ќе го определи тој се утвр-
дуваат работните места односно работите на кои се 
воведува скратено редовно работно време, како и 
неговото траење. 

Работата со скратено работно време е изедна-
чена со осумчасовната работа во поглед на сите 
права за здобивање со кои основот или условот е 
работниот однос. 

Член 169 
Работникот е должен да работи во стопанската 

организација и потем завршетокот ца работното 
време во случај на несреќа која се случила или 
која непосредно претстои, но само онолку време 
колку што е нужно да се спасат човечки животи 
или стопанската организација да се обезбеди од 
штета. . . 

Член 170 -
Почетокот и завршетокот на редовното работно 

време на работниците во стопанските организации 
се определува со правилата односно со правилникот 
на стопанската организација. 

К а ј подземните работи се смета како почеток 
на работата моментот на влегувањето на работни-
ците во кабината за спуштање, а како завршеток на 
работата излегувањето на работниците на повр-
шина. ' ' 

Ако ка ј подземните работи до работното место 
се слегува по галерични одници, редовното работно 
време се смета од моментот на влегувањето на ра-
ботниците во галеричниот одник па до излегува^ 
н.ето на работниците на површина. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
с о с м о ж е да определи кој момент ќе се смета како 
почеток односно завршеток на- работата и во други 
случаи. 

^ 2. Ноќна работа 
Член 171 

Почна работа може да се воведува само во оп-
ра:пгт1и случаи. За воведувањето на ноќна работа 
о б у ч у в а работничкиот совет на стопанската орга-
низација согласно со важечките прописи. 

Како ноќна работа се смета работа-та извршена 
меѓу 22 часот и 5 часот наредниот ден. 

Во селскостопанското организации како ноќна 
работа се смета работата извршена меѓу 22 часот 
и 4 часот наредниот ден. 

Член 172 
Ноќните смени мораат да се менуваат спвоег. 

утврдениот распоред, што се определува со прави-
лата односно со правилникот на стопанската орга-
низација. 

Член 173 
Забранета е ноќната работа на г работници на 

кои, според наодот на лекар од јавната здравствена , 
служба, таквата работа би им ја влошила ' з д р а в - ' 
ствената состојба. 

Член 174 
Инспекторатот на трудот ќе ја ограничи или пот-

полно ќе ја забрани ноќната работа во стопанска-. 
та организација во која не се обезбедени потребни-
те услови за нормална работа ноќе. 

Член 175 
За секој час ноќна работа личниот доход се 

пресметува според тарифниот став зголемен за 
12,5% У 
"" ^ 3. Прекувремена работа 

Член 176 
Секоја работа извршена преку "редовното работ-

но време во текот на работниот ден се смета како 
прекувремена работа, освен работата извршена во 
смисла на членот 169 на овој закон. 

Прекувремената работа е забранета. 
По исклучок, прекувремената работа е позво-

лена: 
1) ка ј работите кои по својата природа мораат 

без прекин да се завршат, а не може однапред да 
се предвиди траењето; 

2) во случај на неопходната потреба да се спре-
чи расипување" на суровини или материјали; 

3) во случаите на сезонска работа; 
4) на монтажни или слични работи за кои е 

потребна специјализирана работна сила; 
5) кога е со пропис предвидено или од страна 

на овластен државен орган наредено одделни ра-
боти да треба да се извршат во определен срок. 

К а ј работата со скратено работно време не може 
да се воведува прекувремена работа. 

Сојузниот извршен совет или органот што ќе 
го овласти тој може да донесе посебни прописи 
за прекувремената работа во стопанските органи-
зации на јавниот сообраќај, на јавните складови 
и пристаништа и на рибарството. ^ 

,Член 177 ^ 
Прекувремената работа може да изнесува на ј -

многу 8 часа неделно. 
V По исклучок, прекувремената работа на работ-
ниците запослени во селското стопанство, граде-
жништвото, шумарството, поморското, на монтажни 
работи, како и во стопанските организации/за сни-
м а л е на филмови и во стопанските организации 
за техничка изработка и обработка на филмови, 
може да биде и подолга од 8 но не над 12 часа 
неделно. 

Член 178 
Прекувремената работа ја наредува писмено ди-

ректорот или друго овластено лице во стопанската 
организација. 

Стопанската организација е должна за воведу-
вањето на прекувремената работа писмено да го 
извести надлежниот инспекторат на трудот вед-
наш по издавањето на налогот за прекувремена 
работа. Инспекторатот на трудот може во одделни 
случаи да ја забрани прекувремената работа што 
е -воведена незаконито или е штетна по здравјето. 



Среда, 25 декември 1957 . - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ . Број 53 - Страна 1057 

-г Прекувремената работа може да ја забрани и 
органот на управата на народниот одбор на општи-
ната надлежен за работите на трудот и на работ-
ните односи по сопствена иницијатива или по пред-
лог од општинскиот односно околискиот синдика-
лен совет, инспекторатот на трудот, органот на слу-
жбата за посредување на трудот или заводот за 
социјално осигурување — во сите или во одделни 
случаи од членот 176 став 3, освен точката 5 на 
овој закон, и тоа за одделни или за сите стопан-
ски организации на своето подрачје. 

За работите од ст. 2 и 3 на овој член за сто-
панските организации на јавниот сообраќај и за 
врски, освен стопанските организации на патниот 
сообраќај, надлежен е секретаријатот за трудот на 
републичкиот извршен совет односно републич-
киот инспекторат на трудот. 

Член 179 
Забранета е секоја прекувремена работа на 

работниците на кои, според наодот на лекар од 
јавната здравствена служба, таквата работа би им 
ја влошила здравствената состојба. 

Член 189 
За секој час прекувремена работа личниот до-

ход се пресметува според тарифниот став наголе-
мен за 50%. 

Стопанската организација може за работните 
места што ќе ги определи во тарифниот правилник 
да го определи личниот доход за прекувремената 
работа во паушален износ. 

Член 181 
Работниците на раководни работни места не-

маат право на личен доход за прекувремената ра-
бота, освен кога во прекувремени часови или- во 
ден на неделен одмор односно на државен пра-
зник работат сите или поголемиот број работници 
на стопанската организација или кога раководните 
работници во прекувремените насова вршат ра-
боти надвор од својот редовен делокруг/Овој исклу-
чок се однесува и на раководнитКГТзѓаботници во 
одделен погон, работилиште или во друга органи-
зациона единица, ако сите или поголемиот број 
работници на тој погон, работилиште односно ор-
ганизациона единица работат во предвремени ча-
сови или во ден на неделен одмор односно на др-
жавен празник. 

Раководните работници имаат право на личен 
доход за прекувремената работа за работите над-
вор од својот редовен делокруг само ако работнич-
киот совет претходно определил кои се тие работи, 
и ако директорот на стопанската организација до-
несол решение со кое им е наредено да ги вршат 
тие работи во преку времени часови. 

Директорот на стопанската организација и не-
говите заменици немаат право на личен доход аа 
прекувремена работа во ниеден случај. 

Член 182 
Стопанската организација е должна да води 

евиденција за прекувремената работа, и тоа: 
1) за бројот на прекувремените часови на ра-

ботниците; 
2) за бројот на работниците на кои им е наре-

дена прекувремена работа според нивните квали-
фикации. в 

Г л а в а V 
ЛИЧНИ ДОХОДИ И НАДОМЕСТОЦИ 

1. Лични доходи 
Основни одредби 

Член 183 ,,-
Работникот го остварува личниот доход од до-

ходот што ќе го постигне стопанската дрганизација 
-со своето работење, 

Член 184 
Стопанската организација определува кој дел' 

од доходот, по намирување на обврските спрема 
општествената заедница, ќе употреби за лични до-
ходи на работниците. ^ 

Член 185 
Личниот доход на работникот зависи од квали-

I тетот и количината на работата што ја извршил 
; тој, а во границите на средствата што ќе ги издвои 
I стопанската организација од остварениот доход за 

лични доходи на работниците. 
Член 186 

Работникот има право на минимален личен до-
ход, без оглед на големината на доходот што го 
остварила стопанската организација. 

Член 187 
Со сојузен закон се определува минималниот 

личен доход на работниците. 
Член 188 

Личниот доход на работниците се утврдува ̂  
според основите што ги определува однапред сто-
панската организација во тарифниот правилник, 
како што се тарифните ставови, нормите, преми-
н и т е основи и другите основи за утврдување на 
личниот доход на работниците. 

Член 189 
Тарифниот правилник го донесува стопанската 

организација. 
Работничкиот совет на стопанската организа-

ција е должен усвоениот тарифен правилник, пред 
неговото влегување во сила, да му го достави на 
увид на определениот синдикален орган и. на на-
родниот одбор на општината. 

Ако синдикалниот орган или народниот од-
бор на општината во срок од 30 дена од денот на 
приемот на тарифниот правилник не стави свои 
забелешки, тарифниот правилник влегува во сила 
и ее применува од првиот ден на наредниот месец 
по истекот на наведениот срок. Со тарифниот пра-
вилник може да се определи и подоцнежен ден од 
кој ќе се применуваат неговите одредби. 

Советот надлежен за.работите на трудот и на 
работните односи на народниот одбор на општината 
и синдикалниот орган можат срокот од 30 дена за 
ставање забелешки да го продолжат за натамошни 
30 дена. За тоа тие се должни да го известат ра-
ботничкиот совет ,на стопанската организација. 

Од името на народниот одбор на општината та-
рифниот правилник го разгледува и дава забеле-
шки заедничка комисија на двата собори. 

Железничките транспортни претпријатија, прет-
пријатијата на поштенско-телеграфско-телефон-
скиот сообраќај и Заедницата на електростопан-
ските претпријатија ги доставуваат тарифните пра-
вилници, место на народниот одбор на ^општината, 
на републичкиот извршен совет или на комисијата 
1што ќе ја определи тој. 

Централното веќе на Сојузот на синдикатите на 
Југославија го определува синдикалниот орган што 
ги разгледува тарифните правилници и дава за-
белешки. 

Член 190 
Работникот има право на личен доход спрема 

тарифниот став односно спрема другиот основ опре-
делен во тарифниот правилник заѓ времето поми-
нато на работа односно за постигнатиот работен 
ефект за тоа време. 

Работникот има право на личен доход спрема 
претходниот став во границите на доходот што го 
остварила стопанската организација и го опреде-
лила за лични доходи на работниците. 

Член 191 
Со цел за давање помош на стопанските о р г -

анизација се определува редот по кој се врши 
исплатата на личните доходи според одделни 
основи, 
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Член 192 
Со цел за давање помош на стопинеките орга-

низацрхи при изработката на тарифните правилни-
ци и при определувањето на распоните во личните 
доходи на одделни категории работници, централ-
ните одбори на синдикатите на работниците од 
одделна стопанска гранка односно Централното 
веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија мо-
ж е со претставниците на соодветната комора или на 
сојузот на коморите за одделни стопански гранки, 
односно со претставниците на соодветното стручно 
здружение или заедница — за одделна стопанска 
гранка спогодбено да ги утврдуваат општите мери-
ла, основите и методите за определување на лич-
ниот доход на работниците. 

Член 193 
Од личниот доход на работникот се плаќаат 

придонеси. 
Придонеси од личниот доход на работникот мо-

жат да се воведуваат само со сојузен закон. 
Член 194 

ѓ Личниот доход на работникот во височина од 
ј 60% од неговиот минимален личен доход не може 
Ј да биде предмет на никакво извршување ниту обе-
^ збсдување. 

Член 195 
Одредбите од оваа глава нема да се примену-

ваат на лицата што засновале привремен работен 
однос во смисла на одредбите од главата III на 
вториот дел од овој закон. 

ј 
Основи за утврдување на личниот доход 

Член 196 
Стопанската организација е должна да го утвр-

ди тарифниот став за секое работно место (ра-
бота). 

Член 197 
Со тарифниот став се определува личниот до-

ход на работникот врз основа ца времето поми-
нато на работа или врз основа на постигнатиот р а -
ботен ефект (по норма, по единица на производ, 
според прометот, премии за заштеди на материјали 
и за заштеди на режиските трошоци, како и други 
премии, и сл.). 

Стопанската организација за. утврдување на 
личниот доход на работникот може да установи и 
други основи. \ 

Член 198 
Тарифниот став се утврдува врз основа на 

ј стручната спрема потребна за вршење на работите 
ј Јра работното место, условите на работата на ра-
ј битното место и одговорноста за водење на рабо-

тите, каќо и врз основа на други- мерила за опре-
делување на вредноста на работните места. 

Сојузниот извршен совет може да пропише за 
стопанските организации при утврдувањето на та-
рифните славови да применуваат определен метод 
за проценка на работните места (работите). 

Член 199 
Тарифните ставови за работните места (рабо-

тите) се определуваат во тарифниот правилник во 
еден износ или во распон меѓу два износа. 

Ако тарифниот став за работното место е опре-
делен во распон, тарифниот правилник мора да со-
држи мерила врз основа на кои му се определува 
тарифниот став на работникот. 

Ј Јлен 200) 
Тарифниот став му- ^ Ј о п р е д е л у в а на работни-

кот според работното место на кое работи односно 
според работата што ја врши. 

ч.;Член 201 
Со тарифниот правилник може да се предвиди 

на работникот кој ја нема потребната пракса 
или стручна спрема што се бара за работното 
место, тарифниот став определен според работното 
место да може да му се намали за определен про-
цент додека работникот не ги исполни потребните 
услови. 

Член 202 
Нал работникот мора да му се определи и^со-

општи тарифниот став. 
На работникот, на негово барање, мора да му 

се издаде писмено решение за височината на тари-
фниот став. 

Член 203 
Тарифниот став на работникот не може да биде 

определен под износот на пропишаниот минимален 
личен доход. 

Член 204 ' 
На работните места каде што е можно ц еко-

номски оправдано да се мери ефектот на работни-
кот, стопанската организација е должна за утврду-
вање на личниот доход на работникот да ги утвр-
ди мерилата на работниот ефект. 

Стопанската" организација може да установи 
личниот доход на работникот да се утврдува врз 
основа на ефектот на група работници или ефек-
тот на работната единица. 

Во случајот од претходниот став стопанската 
организација е должна да ги определи мерилата 
според кои ќе го утврдува личниот доход на од-
делен работник во група или во работна единица 
во границите на износот за лични доходи пресме-
тан врз обнова на ефектот што го постигнала група 
работници или работна единица. 

Член 205 
Стопанската организација може како услов за 

примање на еден дел од личниот доход да пропи-
ше определен работен стаж што треба работникот 
да го помине во стопанската организација во текот 
на годината или други услови засновани врз испол-
нувањето на обврските од работниот однос. 

Одредбите од претходниот став можат да се 
применуваат само на делот од доходот што им се 
исплатува на работниците од средствата за лични 
доходи според завршната сметка на стопанската 
организација. 

Минимален личен доход 
Член 206 

Стопанската организација не може да ги нама-
лува износите на минималниот личен доход утвр-
дени со закон. 

Член 207 
' / Минималниот личен доход на работникот се 
утврдува според времето што работникот го поми-
нал на работа во текот на месецот. 

у/ Како време поминато на работа во смисла на 
претходниот став се зема, покрај редовното работно 
време, и следното време: 

1) предвремените часови; 
2) дните на годишниот одмор и на државните 

празници; 
3) прекинот на работата; 
4) времето на притвор или истражен затвор; 
5) времето на отстранување од работа врз осно-

ва на решение од стопанската организација; 
6) времето на платено отсуство до 7 дена во 

текот на годината. 
Во случаите од тон. 2 до 6 како време п о з н а т о 

на.работа се земаат 8 часа дневно. 
Член 208 

За работниците во селското стопанство, шумар-
ството и градежништвото и во други слични деј -
ности што ќе ги определи Секретаријатот за трудот 
на Сојузниот извршен совет Во согласност со соју-
зниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите, ако нивниот личен доход се утврдува по 
ефект, а не се контролира времето поминато - а 
работа, стопанските организации можат должината 
на времето поминато на работа за утврдување на 
минималните лични доходи да го определуваат врз 
основа на постигнатиот работен ефект. 

Времето на работата определено според прет-
ходниот ста-в, н е - м о ж е да биде подолго од редов-
ново работна време во односната стопанска орга-
низација. 
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Член 209 
Минималниот личен доход, утврден според од-

редбите од членот 207 од овој закон, се зголемува 
во случај: 

1) на прекувремена работа; 
2) на ноќна работа; 
3) на работа во ден па неделен одмор и во дел 

на дожавен празник. 
- Зголемувањето во случаите од претходниот став 

се врши во процентот за кој според од,редбите од 
овој закон во такви случаи се зголемува тарифниот 
став на работникот. 

Член 210 л Х 
Ако во случајот од членот 207 точка 4 на овој 

закон предвидениот надоместок на личниот доход 
на работникот изнесува помалу од неговиот мини-
мален личен доход, износот на минималниот личен 
доход на работникот се ^намалува на износот на 
надоместокот. 

Пресметување и исплатување на личниот доход на 
работниците 

Член 211 
Пресметувањето и исплатувањето на личните 

доходи на работниците се врши во сроковите кои 
не можат да бидат подолги од еден месец. 

Член 212 
Личниот до-ход на работниците се утврдува во 

текот на годината привремено во границите на 
средствата за лични доходи утврдени според перио-
дичната пресметка на доходот на стопанската ор-
ганизација врз основа на посебен сојузен закон. 

Член 213 
Во текот на пресметковниот период, пред извр-

шеното привремено пресметување на доходот, сто-
панската организација им ги исплатува на работ-
ниците личните доходи пресметани според тариф-
ните ставови или според другите основи од тариф-
ниот правилник. 

Член 214 
Ако стопанската организација според периодич-

ната пресметка не оствари достаточен доход да ги 
покрие личните доходи исплатени во изминатиот 
пресметковен период, според посебен сојузен закон 
во текуштиот пресметковен период додека не ѓо 
покрие непокриениот износ може да врши само 
исплата на личните доходи пресметан,и според осно-
вите од тарифниот правилник во износите нама-
лени за процентот во кој останале непокриени ис-
платените износи на личниот доход во претходниот 
пресметковен период, 

Член 215 
Наградите на учениците во стопанството и на 

учениците од училиштата со практична обука се 
подмируваат во полн износ, без оглед на височи-
ната на остварениот доход на стопанската органи-
зација. 

Член 216 
Стопанската организација може во случајот од 

членот 214 на овој закон да ги користи во текот 
на годината средствата од својот резервен фонд за 
исплата на личните доходи на работниците до вку-
пниот износ на минималните лични доходи наго-
лемени за процентот определен во прописите за 
средствата на стопанските организации.. 

Член 217 
Личниот доход на работниците конечно се утвр-

дува во границите на средствата за лични доходи 
утврдени во завршната сметка на стопанската ор-
ганизација. 

Член 218 
Ако стопанската организација според завр-

шната сметка не остварила ни толкав доход да ги 
покрие личните доходи на работниците во вкуп-
ниот износ на минималните лични доходи наголе-
мени за процентот определен во прописите за сред-

ствата на стопанските организации, до тој износ 
може да ги употреби средствата на својот резервен 
фонд за покритие на личните доходи на работни-
ците. 

Член 219 
Ако вкупниот износ на личните доходи на ра-

ботниците исплатен во изминатата годин.а не може 
да се покрие од доходот остварен според завршната 
сметка ниту од резервниот фонд на стопанската 
организација, стопа,нската организација може во 
следната година да врши исплата на л и ч и т е дб-
ходи на работниците само во границите на износот 
за лични доходи утврден според одредбите од 
претходниот член, се додека не ги покрие повеќе 
исплатените износи. 

Обезбедување на средствата за исплата на личните 
доходи на работниците 

Член 220 
Стопанската организација која во остварениот 

доход според завршната сметка или според перио-
дичната пресметка, како и во резервни-от фонд, 
нема средства да ги подмири минималните дохо-ди 
на работниците, за подмирување на разликата до 
минималните лични доходи на работниците мож? 
да ги користи средствата според прописите за сред-
ствата на стопанските организации. 

Член 221 
0 Ако средствата од претходниот член не се до-

статочни да се подмират минималните лични до-
ходи на работниците или-ако советот на народниот 
одбор на општината надлежен за работите на сто-
панството не дозволи користење на тие средства, 
разликата до минималните лични доходи ја обе-
збедува народниот одбор на општината од сред-
ствата на општината. 

Член 222 
Народниот одбор на општината со одлука на 

двата собори може од своите приходи од придоне-
сот за буџетите од личниот доход и од учеството 
во придонесот за општи општествени потреби да И 
обезбеди на стопанската организација да им ги ис-
платува на работниците во полн износ личните до-
ходи што се пресметуваат по ефект, ако стопан-
ската организација поради плаќањето на обврскиве 
од доходот спрема општествената заедница не би 
можела делум или воопшто да ги исплатува лич-
ните доходи според ефектот. 

Давањето на средства според претходниот став 
народниот одбор на општината може да го услови 
со обврска ца стопанската организација да му ги 
поднесува на согласност правилниците за основите 
за утврдување на личниот доход и со обврска за 
враќање на тие средства. 

Член 223 
Ако народниот одбор на општината постави ба-

рање стопанската организација да ги врати сред-
ствата на општината што ги користела според чле-
нот 221 на овој закон или ја обврзе неа да ги вра-и 
средствата од членот 222 на овој закон, стопан-
ската организација спого-дбено со советот на народ-
ниот одбор на општината надлежен за работите на 
стопан-ството утврдува кој износ во текот на годи-
ната ќе го плаќа на име враќање на користените 
износи. 

За време на враќањето на средствата според 
претходниот став, на стопанската организација моета 
да И се овозможи од остварениот доход да ги по-
крива барем минималните лични доходи на работ-
ниците. 

Писмена џресметка на личниот доход 
Член 224 

Стопанската организација е должн-а при испла -
тата на личниот доход да му предаде на секој ра-
ботник писмена пресметка на личнг-гот доход. 
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Писмената пресметка на личниот доход содржи 
податоци: за вкупниот износ на личниот доход ис-
кажан според одделни основи, за вкупниот износ 
на одбивните и запирањата и за чистиот износ што 
го.прагма работникот. 

Се овластува Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет, да може, по потреба, да 
пропишува в о која форма и со која содржина ќе 
се дава. писмената пресметка на личниот доход од 
претходниот стае. ^ 

2. Надоместоци 
Член 225 

Работниците имаат право на определен паричен 
надоместок на личниот доход за време на отсутно-
ста од работа, и тоа: 

1) ^а време на воена вежба и на предвојничка 
обука; 

2) за време на вршењето на службата на про-
тивавионска и противпожарна заштита; 

3) за време на вршењето на јавни функции и 
должности ка ј државните и ка ј други органи и 
организации што вршат јавна служба; 

4) поради одзивање на поканата на воените 
органи и другите државни органи до што дошло 
без кривица на работникот. 

За време на отсутноста од работа во случаите 
од претходниот став на работникот му припаѓа на-
доместок во височина на просечниот дневен износ 
на личниот доход во претходниот месец, а за време 
на воената вежба — надоместок во височина н^ 
просечниот месечен износ на личниот доход за по-
следните три месеци пред повикувањето на воена 
вежба, ако е тоа поповолно за работникот. 

Овие надоместоци ги исплатува стопанската 
организација на сметка на органот што го повикува 

^работникот. 
Прописите за основицата за утврдување на про-

сечниот месечен износ на личниот доход во смисла 
на претходниот став ги донесува Секретаријатот за 
трудот на Сојузниот извршен совет. 

Член 226 
Надоместокот што му се исплатува на работни-

кот во смисла на членот 40 од овој закон, се пре-
сметува според тарифниот став во сразмерата во 
која идо се исплатени личните доходи на работни-
ците на тој месец. 

Надоместокот за времето на отсутноста од ра-
бота врз основа на членот 41 од овој закон се 
пресметува врз основа на просекот на личниот до-
ход остваоен за последните три месеци до месецот 
во кој работникот е ставен во притвор односно во 
истражен затвор, на начинот предвиден во членот 

/241 на овој закон. ^ 
Член 227 

На работникот му припаѓа надоместок на тро-
шоците за работата надвор од местото на запослу-
вањето, иако и надоместок за одвоен живот од ф а -
милијата и селидбени трошоци во случај на преме-
стување. Најмалите износи на о-вие надоместоци се 
утврдуваат со прописите на Сојузниот извршен со-
вет или на органот што ќе го определи тој. 

Условите и височината на надоместокот за ра-
ботата надвор од местото на запослувањето, за од-
воениот живот од фамилијата и за сели,дбените 
трошоци се. определуваат со тарифниот правилник 
на стопанската организација. 

Член 228 
Стопанската организација може да ги исплати 

трошоците за преселување на својот пензиониран 
работник или на фамилијата на умрениот работник:. 

Г л а в а VI 
ОДМОРИ И ОТСУСТВА 
1. Дневен и неделен одмор 

Член 229 
Во стопанските организации со еднократно ре-

довно работно време, работниците во текот на ра-
ботата имаат право на одмојр во траеле од 30 ми-

нути. Овој одмор се засметува во редовното работ-
но в-реме и за тоа време работникот има право на 
личен доход пресметан според тарифниот став. 

Ако редовното работно време е двократно, пре-
кинот на работата не може да биде пократок о^ 
еден час. Овој прекин не се засметува во редовното 
работно време. 

Возачите на моторни возила на патниот сообра-
ќај имаат право на одмор од 30 минути по секои 5 
часа непрекинато возење и на личен доход за тоа 
време пресметан според тарифниот став. 

Член 230 
На работникот мора да му се обезбеди дневен 

одмор меѓу два работни дена едноподруго. Дневниот 
одмор трае на ј малу 12 часа непрекинато. 

По исклучок, во стопанска организација со се-
зонско работење (член 166) дневн,иот одмор на ра-
ботникот може да трае помалу од 12 часа, но не 
ломалу од 10 часа, и тоа најмногу за времето од 60 
дена во една календарска година. 

Член 231 
На работникот мора во текот на работниот пе-

риод од седум дена да му се обезбеди неделен 
одмор. 

Неделниот одмор трае најмалу 32 непрекинати 
часа. 

Во дните на периодична размена на смените 
може неделниот одмор да се определи во траење 
пократко од одморот пропишан во претходниот став, 
но не може да биде пократок од 24 непрекинати 
часа и мора во просек за последните три недели да 
трае најмалу 32 часа. 

Член 232 
Неделниот одмор треба да им се даде, по мо-

жност, во ист ден на сите работници на стопанска-
та организација и тоа, по правило, во недела. 

Со правилата односно со правилникот на сто-
панската организација може да се определи неде-
лен одмор за работниците на сите или на одделни 
работни места во друг ден во текот на неделата, 
ако го бара тоа особена потреба на стопанската 
организација. 

Член 233 
Работата во делана неделен одмор може да се 

повтори најмногу двапати месечно едноподруго, а 
во случај на растројување на работата %во стопан-
ската организација поради виша сила — и повеќе 
пати. ѓ 

Работата во ден на неделен одмор може да се 
определи под истите услови под кои е дозволена 
прекувремената работа. 
, ^ Личниот доход за работата во ден на неделен 
бдмор се пресметува според тарифниот став одно-
сно според друг основ наголемен за 50%. 

Член 234 
Со правилата односно со правилникот на сто-

панската организација може да се предвиди работ-
никот што по исклучок работел во денот на недел-
ниот одмор да користи некој друг ден во неделата 
како ден на неделниот одмор. Во тој случај лич-
ниот доход за работата во денот на неделниот од-
мор не се пресметува според зголемениот тарифен 
став. 

Член 235 
Секретаријатот за сообраќај и врски на Соју-

зниот извршен совет во согласност со Секретари-
јатот за трудот на Сојузниот извршен совет може 
да пропише отстапување од одредбите на чл. 231 
до 233 на овој закон за определени работни места 
во стопанските организации на јавниот сообраќај. 

2. Платен годишен одмор 
Член 236 

На работниците во стопанските организации 
должината таа годишниот одмор им се определува 
според членот 26 на овој закон. 

Зголемениот годишен одмор во смисла на одред-
бите од ставот 4 на членот 26 на овој закон стопан^ 
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ската организација го пропишува со своите прави-
ла однсно со правилникот. 

Член 237 
На работниците со помала возраст од 18 години 

им припаѓа право на годишен одмор, и тоа: 
1) на работниците од 15 до наполнети 16 години 

возраст — во траење о-д 21 работен ден; 
2) на работниците над 16 до наполиети 17 годи-

ни возраст — во траење од 19 работни дена; 
3) на работниците над 17 до наполнети 18 го-

дини возраст — во траење од 17 работни дена. 
Член 238 

Сојузниот извршен совет може за работниците 
што работат на работи тешки или штетни по здрав-
јето, како и за работниците што вршат работи во 

,странство во оддалечени земји или во земји каде 
што се тешки климатски услови, да пропише го-
дишен одмор подолг од одморот предвиден во чл. 
236 и 237 на спој закон, како и други годности во 
врска со користењето на годишниот одмор. 

Член 239 
На поморците — членови на посадата на бро-

довите на - трговската морнарица им се зголемува 
годишниот одмор предвиден во чл. 236 и 237 на овој 
закон за онолку дена колку што работеле во дните 
на неделен одмор и на празници. За дните, на вака 
зголемениот годишен одмор работникот нема право 
на надоместок. 

Член 240 
Одредбите од членот 32 на овој закон не се 

применуваат на пом,орците — членови на посадата 
на бродовите на трговската морнарица, како и на 
членовите на посадата на речно-поморските бро-
дови. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет ги пропишува условите под кои на работни-
ците од претходниот став може да им се одложи 
користењето на годишниот одмор или да се прене-
сува од една календарска година во друга. 

ѕ^лен 241 \ 
За време на користењето на годишниот одмор, 

освен за дните што паѓаат во ден на неделен одмор, 
на работникот му припаѓа надоместок пресметан 
за редовно работно време врз.основа на ,просечниот 
дневен износ на личниот доход за последните три 
месеци пред месецот во кој го користи годишниот 
одмор, кој се поп патува сразмерно со височината 
на исплатените лични доходи на другите работници 
во месецот во кој работникот го користи годишниот 
одмор. 

Просечниот дневен износ на личниот доход од 
претходниот став се пресметува врз основа на лич-
ниот доход пресметан на работникот за одделни 
месеци според неговиот успех во работата без оглед 
на височината на делот на доходот што стопанска-
та организација го издвоила за лични доходи во 
тој период. 

Ако во периодот од ставот 1 на работникот му 
е исплатен личен доход кој според определениот 
основ е пресметан за период подолг од 3 месеци, 
износот на личинот доход според тој основ се све-
дува на износот што му одговара на тримесечниот 
период, та дури така сведен се зема за пресмету-
вање на просечниот износ. 

Времето поминато на годишен одмор му се сме-
та на работн,икот и за учеството во расподелбата 
на средствата за ли,чни доходи во смисла на чле-
нот 205 на овој закон. 

3. Отсуства 
Член 242 

На работникот во определени случаи му припа-
ѓа право на платено отсуство вкупно до седум дена 
во етна к? пек,цаоска година. 

Со правилата односно со правилникот на сто-
панската организација ' се определува во кои слу-
чаи работникот има право на платено отсуство 
од претходниот став, како и височината на надоме-

стокот за тоа време кој не може да биде помал од 
минималниот личен доход на работникот. 

Член 243 
Платено отсуство над седум дена може да му 

се одобри на работникот заради негово стручно 
оспособување ако е тоа во интерес на стопанската 
организација. 

Член 244 
Во оправдани случаи на работникот може да му 

се одобри неплатено отсуство заради привршување 
на приватни работи. 

Со прав-илата односно со правилникот на сто-
панската организација се определуваат условите и 
начинот за давање на вакво отсуство. 

Член 245 
Работниот стаж не се прекинува за сето време 

што ќе го помине работникот на платено отсуство, 
како и за времето, што работникот ќе го помине на 
неплатено отсуство до еден. месец во една кален-
дарска година, односно д о / 3 месеци ако наплате-
ното отсуство се дава заради школување. 

4. Прекини на работата 
Член 246 

Во стопанска организација, нејзин погон, рабо-
т л и ш т е или друга организациона единица односно 
на работно место, за време на прекинот на рабо-
тата до -кој ќе дојде без кривица на работниците, 
работниците имаат право на надоместок. 

Височината на надоместокот од претходниот 
став се утврдува со тарифниот правилник на сто-
панската организација, но не под височината на 
минималниот личен доход. 

5. Државни празници 
Член 247 

За дните на државните празници на кои не се 
работи, работникот има право на надоместок на 
личниот доход пресметан за редовното работно вре-
ме според тарифниот став односно според друг 
основ утврден во тарифнииот правилник. 

Член 248 
На работникот кој поради исклучителна потре-

ба, по налог од стопанската организација, работи 
во ден на државен празник, покрај надоместокот 
од претходниот член му припаѓа и личен -доход за 
извршената работа, пресметан според тарифниот 
став односно според друг основ од тарифниот пра-
вилник наголемени за 50%. 

Глава VII 
ЗАШТИТА НА РАБОТАТА 

1. Забрана на ноќната работа на жените 
Член 249 

Забранета е ноќната работа на жените запо-
слени во индустриски и градежни стопански орга-
низации. 

Член 250 
Времето во кое е забранета ноќната работа на 

жените во стопанските орга-низации од претходниот 
член опфаќа најмалу И непрекинати часа. од кои 
7 часови мораат да бидат меѓу 22 часот и 7 часот 
наредниот ден. 

Со правилата односно со правилникот па сто-
панската организација се" определува почетокот на 
времето во кое е забранета ноќната работа на же-
ните. 

Стопанската организација-може да определи за 
времето во кое е забранета ноќната работа на же-
ните да почне по 23 часот само по претходно при-
бавено мислење ' од синдикалната организација и 
од надлежната комора, односно од здружението на 
стопанските организации. 

Член 251 
По исклучок, ноќна работа на жени запослени 

во индустриски и градежни стопански организации 
може привремено да се дозволи: 
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1) во случај да се работи ноќе поради прекин на 
работата настанат поради виша сила кој не мо-
ѕхел да се предвиди и нема периодичен карактер; 

2) кога е потребно суровините или материјалите 
што се подложни на брзо расипување, да се спа-
сат од пропаѓање; 

3) кога поради особено сериозни околности го 
бараат тоа интересите на заедницата. 

Член 252 
Одлуката со која привремено се воведува но-

ќна работа за жените во случаите од членот 251 
точ^ 1) и 2) на овој закон ја донесува управниот 
одбор на стопанската организација. 

Управниот одбор е должен за воведувањето на 
привремената ноќна работа за жените ,писмено да 
го извести надлежниот инспекторат на трудот во 
срок од 24 часа по донесувањето на одлуката. 

Член 253 
За привременото воведување на ноќната рабо-

та за жените во случајот од членот 251 точка 3) 
на овој закон решава Секретаријатот за трудот на 
Сојузниот извршен совет, по претходно прибавено 
мислење од Централното веќе на Сојузот на синди-
катите на Југославија и од надлежната сојузна -ко-
мора односно од сојузот на коморите. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извр-
шен совет м о ж е л а реши привремено да се воведе 
ноќна работа за жените во определена стопанска 
гранка, или во одделни стопански организации, или 
во одделни погони или одделенија на определени 
стопански организации. 

Член 254 
Во претпријатијата подложни на сезонски вли-

јанија, како и во /случаите кога тоа го бараат осо-
бени околности, времето во кое е забранета ноќна-
та работа на жените од членот 250 на овој закон, 
може да биде намалено на 10 часа, но најмногу во 
60 дена годишно. 

Член 255 
Забраната на ноќната работа на жените запо-

слени во индустриски и градежни стопански орга-
низации не се однесува на: 

1) жените што заземат раководно место или од-
говорно место од технички карактер; 

2) жените запослени во санитарни и социјални 
служби што нормално не работат физички. 

2. Забрана на ноќната работа на младината 
Член 256 

Забранета е ноќната работа на младината со 
возраст под 18 години во индустриски и градежни 
стопански организации, како и во стопанските ор-
ганизации за сообраќај. 

Член 257 
Времето во кое е забранета ноќната работа на 

младината со возраст под 18 години во стопанските 
организации од претходниот член опфаќа, и тоа: 

1) за младината со возраст под 16 години — нај^ 
малу 12 н а п р е г н а т и часови, во кои влегува вре-
мето меѓу 22 часот и 6 часот наредниот ден; 

2) за младината со возраст над 16 а под 18 го-
дини' — најмалу 12 непрекинати часови, од кои 7 
часа мораат да бидат меѓу 22 часот и 7 часот на-
редниот ден. 

Со правилата односно со правилникот на сто-
панската организација се определува почетокот на 
Бремето во кое е забранета ноќната работа на мла-
дината. 

Стопанската организација може да определи за 
времето во кое е забранета ноќната работа на мла-
дината да започне по 23 часот само по претходно 
прибавено мислење од синдикалната организација 
и од надлежната комора, односно здружението на 
стопанските организации. 

Член 258 
По исклучок, во индустриските, градежните и 

стопанските организации за сообраќај може при-
времено да И се дозволи ноќна р а б о т а в а младината 
со возраст над 16 а под 18 година: 

1) зо случај да се работи ноќе поради прекин на 
работата настанат поради виша сила, кој не можел 
да се предвиди и нема периодичен карактер; 

2) кога поради особено сериозни околности го 
бараа.т тоа интересите на заедницата; 

3) кога го бара тоа учењето на занает или струч-
ното оспособување во индустриски гранки или на 
определени работи каде што е потребна непрекина-
та работа. 

Член 259 
Одлуката со која привремено се воведува ноќна 

работа за младината со возраст над 16 а под 18 го-
дини во случајот од членот 258 точка 1) на овој за-
кон ја донесува управниот одбор на стопанската 
организација. 

Управниот одбор е должен за привременото во-
ведување на ноќната работа писмено да го извести 
надлежниот инспекторат на трудот во срок од 24 
часа по донесувањето на одлуката. 

Привременото воведување на ноќната работа за 
младината со возраст над 16 а под 18 години во слу-
чајот од членот 258 чотка 3) на овој закон го одо-
брува народниот одбор на општината по предлог 
од управниот одбор на стопанската организација, а 
по претходно прибавено мислење од надлежната 
комора односно од здружението на стопанските ор-
ганизации и од синдикалниот совет. 

Член 260 
За воведувањето на ноќната работа за млади-

ната во случајот од членот 258 точка 2) на овој закон 
решава Секретаријатот за трудот на Сојузниот из-
вршен совет, по претходно прибавено мислење од 
Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Ју -
гославија и од надлежната сојузна комора односно 
сојуз на коморите. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извр-
шен совет може да реши привремено да се воведе 
ноќна работа за младината во определени стопан-
ски гранки или во одделни стопански организации, 
или во одделни погони или одделенија на опреде-
лени стопански организации. 

Член 261 
Ако е воведена ноќна работа за младината со 

возраст над 16, а под 18 години во случаите од 
-членот 258 на овој закон, одморот меѓу два ра-

ботни дена едноподруго мора да трае најмалу 13 
часови непрекинато. 

Член 262 
Стопанските организации во кои е забранета 

ноќната работа за младината со возраст под 18 го-
дини се должни да водат одвоени регистри за мла-
дината со возраст под 16 години, а одвоено за мла-
дината со возраст над 16 а под 18 години. 

Г л а в а VIII 
РАБОТНА ДИСЦИПЛИНА И ОДГОВОРНОСТ НА 

РАБОТНИКОТ 

А. Работна дисциплина 
Член 263 

Работната дисциплина ги опфаќа утврдените 
работни должности и обврски за однесувањето на 
работникот за време на работата или во врска со 
работата. 

Одржувањето и зајакнувањето на работната ди-
сциплина, како и преземањето на соодветни ди-
сциплински мерки, се задача на работниот колектив 
односно на органите на управувањето во стопан-
ската организација. 

Стопанската организација со своите правила 
односно со правилникот самостојно ја регулира 
работната дисциплина и одговорноста на работникот 
за нејзината, повреда, согласно со одредбите на 
овој закон за основните должности и за дисциплин-
ската одговорност на работникот. 
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ЧЈЈлен 264ј) 
Директорот е дмецмпжјлуќќ'старешина за време 

на работата во стопанската' органшација и како 
таков ги има правата определени со овој закон. 

Член 265 
Работникот е должен да го чува општествениот 

имот, да ги вложува своите лични и стручни спо-
собности при работа и рационално да ги користи 
средствата за производство. 

Член 266 
Работникот е должен лично и под своја одго-

ворност да ја врши работата во стопанската орга-
низација. 

ч Работникот е должен да ги извршува работ-
ните обврски и должности што произлегуваат од 
работниот однос и од правилата односно правилни-
кот на стопанската" организација. 

Член 267 
Работникот е должен да биде на работното 

место и да работи во пропишаното работно време. 
Законот ги оп,ределува случите кога е работни-

кот обврзан да работи ќ преку пропишаното ра-
ботно време. 

Член 268 
Работникот кој е од која и да било причина 

спречен да дојде на работа е должен за тоа да ја 
извести стопанската организација во која работи 
во срок од 24 часа. 

Работникот на смее да се оддалечува од своето 
работно место без одобрение од надлежниот рако-
водител. 

Б. Дисциплинска одговорност 
1. Материјални одредби 

Член 269 
Работникот одговара дисциплински ако ја по-

вреди работната дисциплина не извршувајќи ги 
своите работни должности и обврски предвидени 
со овој закон, со правилата односно правилникот 
на стопанската организација или со договорот за 
засновување на работниот однос. 

Работникот одговара дисциплински ако повре-
дата на работната дисциплина ја сторил со умисле-
ност или од небрежност. 

Кривичната одговорност односно одговорноста 
за стопански престап или за прекршок не го исклу-
чува дисциплинското казнување ако дејствието што 
претставува кривично дело, стопански престап или 
прекршок претставува и повреда на работната 
д-исциплина. 

Член 270 ) 
Како потешка повредЅ^на^работната дисциплина 

се смета особено: 
1) фалсификувањето на исправи или давањето 

на неточни податоци со цел За заблудување на 
стопанската организација, што би можеле да бидат 
од влијание врз засновувањето, траењето и преста-
нокот на работниот однос; 

2) злоупотребата на положајот или пречекору-
вањата на дадените овластувања; 

3) секое дејствие односно пропуштање на деј -
ствие што го смеќава или го оневозможува пра-
вилното функционирање на стопанската органи-
зација; 

4) предизвикувањето на имотна штета на сто-
панската организација со небрежно или несовесно 
вршење на својата должност; 

5) непреземањето или недостаточното презе-
мање на мерки за сигурност на работниците или 
на доверените предмети; 

6) непридржувањето за мерките на хигиенско-
тех динката заштита при работа; 

.7) неоправданото односно недозволеното одби-
вање да се довршат работни налози издадени од 
страна на надлежните органи на стопанската ор-
ганизација, односно од претпоставениот раково-

дител; 

8) прибавувањето на личната материјална ко-
рист, како и примањето на податоци и други род-
н о с т , во врска со работата на стопанската органи-
зација и на нејзина штета. 

9) послугата во сопствена корист или во корист 
на трето лице со парите, со хартиите од вредност 
или со предметите доверени на работникот на ра-
ботното место; 

10) доаѓањето на работата во пијана состојба, 
како и опивањето за време на работата; 

11) неоправданиот изостанок од работата! кој 
трае без прекин подолго од т^и^дејнај 

12) одбивањето на давањето односно неовласте-
ното давање на податоци, или давањето на неточни 
податоци, кои според важечките прописи задолжи-
телно им се даваат на овластените органи, установи 
и организации; 

13) предизвикувањето на неред или тепаница 
во стопанската организација. 

Стопанската организација може со правилата 
односно со првилникот за работните односи, според 
своите посебни услови за работата, да предвиди 
и други повреди на работната дисциплина. 

Член 271 
Работникот не смее да биде дисциплински к а -

знет ,пред да биде сослушан, освен ако без оправ-
дани причини не и се одзове на уредно доставената 
покана. 

Член 272 
Работникот има право да земе бранител во по-

стапката пред дисциплинската комисија односно 
дисциплинскиот суд. 

Синдикалната организација може да го заста-
пува работникот пред дисциплинските органи, од 
претходниот став по барање од работникот или со 
негово согласување. 

Член 273 
Казните за повредите на работната дисци-

плина се: 
1) опомена; 
2) укор; 
3) строг јавен укор; 
4) парична казна; 
5) сменување од должноста; 
6) отпуштање од стопанската организација. 

Член 274 
Височината на паричната казна може да изне-

сува најмногу 10% од месечниот личен доход на 
работникот, во траење до три месеци! 

Наплатените парични казни можат да се упо-
требуваат за унапредување на социјалните служби 
на стопанската организација или да се внесуваат 
во фондовите што за таа цел ќе бидат утврдени 
со правилата односно со правилникот на стопан-
ската организација, но не за зголемување на ли-
чниот доход. 

Член 275 
Казната сменување од должност може да им 

се изрекне само на работниците што се наоѓаат на 
раководни работни места. 

Казната сменување од должност може да се 
изрекле во траење најдолго до три години. 

Член 276 
Казната отпуштање од стопанската организа-

ција може да му се изрекне на работникот за по-
вреда на работната дисциплина што има тешки 
материјални или други последици за стопанската 
организација, или за зачестено повторувана на 
потешки повреди на работната дисциплина за кои 
бил казнет, или за повреди на работната дисци-
плина што претставуваат особена опасност за сто-
панската ор ганиза ци ј а. 

Кои повреди на работната дисциплина во од-
делни стопански организации се сметаат особено 
опасни, се определува со правилата односно со пра-
вилникот на стопанската организација. 
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Член 277 
При одмерувањето на дисциплинската казна 

се земаат предвид: тежината на повредата "на ра-
ботната дисциплина и нејзините последици, сте-
пенот на одговорноста, големината на штетата, 
условите под коу( е извршена повредата, поране-
шната работа и поведерше на работникот, приро-
дата на работата што ја врши работникот, како И 
други олеснителни и отежителни околности. 

Член 278 
Гонењето за повреда на работната дисциплина 

за која казната ја изрекнува директорот, застарува 
за 30 дена од денот на сторената повреда ,односно 
од денот кога за неа се узнало, но во секој случај 
во срок од шест месеци од денот на сторената 
повреда. 

Кон извршување на казната не -може да се 
пристапи по истекот на еден месец од денот на 
правосилноста на решението. 

Член 279 
Гонењето за повредата на работната дисциплина 

за која казната ја изрекнуву дисциплинската ко-
мисија односно работниот колектив, застарува за 
6 месеци од денот на сторената повреда односно од 
денот кога за неа се узнало, но во секој случај 
во срок од една година од денот на сторената 
повреда. 

Ако дејствието со кое е сторена повреда на 
работната дисциплина повлекува и кривична од-
говорност, гонењето за повредата на 'работната ди-
сциплина застарува за исто време за кое застарува 
и гонењето за кривичното дело. 

Кон извршување на казната не може да се 
пристапи по истекот на три месеци од денот на 
правосилноста на одлуката. 

Член 280 
За дисциплинските казни стопанската органи-

зација води евиденција. 

,Член 281 
,На работникот што е дисциплински казнет со 

една од казните што ја изрекува директорот од-
носно друго овластено лице, ако во срок од една 
година од денот на правосилноста на одлуката за 
казна не стори никаква повреда на работната ди-
сциплина како и на работникот што е дисциплински 
казнет со една од казните што ја изрекнува дисци-
плинската комисија односно работниот колектив, 
ако во срок од три години од денот на правосил-
носта на одлуката за казна не стори никаква по-
вреда на работната дисциплина и ако порано не 
е дисциплински казнуван, — му се брише од еви-
денцијата казната за дисциплинска повреда на 
работната дисциплина и се смета како и да ве бил 
казнуван. 

2. Дисциплински органи 
Член 282 

За повредите на^ работната дисциплина што 
Повлекуваат една од казните од членот 273 точ. 1 до 
3 на овој закон, казните ги изрекнува директорот 
односно друго лице што со правилата односно со 
правилникот на стопанската организација е овла-
стено за изрекнување на овие казни. 

Директорот односно шефот на самостоен погон 
може да изрекнува и парична казна до износот од 
5% од едномесечниот личен доход, во траење до 
еден месец. 

Член 283 
За по-вредите на работната дисциплина што по-

влекуваат една од казните од членот 273 тон. б и 6, 
или парична казна преку износот и траењето опре-
делено во став,от 2 од претходниот член, казните 
ги порекнува дисциплинска комисија. 

Дисциплинската к,омисија е и второстепен орган 
по жалбите против решенијата на директорот од-
носно овластено лице донесени според членот 282 
на овој закон. 

Член 284 
Дисциплинската комисија се состои од претсе-

дател и два члена и од ист број заменици. 
Претседателот и едниот член, како и ,нивните 

заменици, ги именува работничкиот совет на сто-
панската организација. 

Другиот член и неговиот заменик за дисциплин-
ската комисија ги делегира синдикалната органи-
зација. 

Во дисциплинската комисија Не можат да бидат 
именувани лицата овластени за из.рекнување на 
казна според членот 282 на овој закон. 

Функцијата на претседателот и на членовите 
на дисциплинската комисија, како и на нивните 
заменици, трае една година. 

/ Во стопанските организации во кои не се избира 
работнички совет ниту управен одбор, функцијата 
на дисциплинската комисија ја врши работниот ко-
лектив " на стопанската организација. 

Поголемите стопански организации можат да 
имаат две или повеќе дисциплински комисии (за 
погони и с^.). 

Член 285 
За решавање по жалбите против одлуките на 

дисциплинската комисија односно на работниот ко-
лектив донесени во прв степен е надлежен посебен 
дисциплински суд при народниот одбор на оп-
штината. ' 

Дисциплинскиот суд при народниот одбор н а 
општината се состои од претседател и два члена 
и од ист број заменици. Претседателот и едниот 
член, како и нивните заменици, ги ' именува народ-
ниот одбор на општината, а другиот член и него-
виот заменик ги делегира општинскиот синдикален 
совет. 

3. Дисциплинска постапка 
Член 286 

Директорот односно друго овластено лице што 
само ќе ја утврди повредата на работната дисци-
плина или за оваа ќе узнае на кој и да е друг 
начин, е должно веднаш да поведе дисциплинска 
постапка. 

Ако е тоа потребно, директорот односно друго 
овластено лице е должно да спроведе извиди заради 
утврдување на дисциплинската повреда. 

Член 287 
Директорот односно друго овластено лице. по 

спроведената постапка, со свое решение го огла-
сува работникот крив за повреда на работната ди-
с ц и п л и н а ^ го казнува со соодветната дисциплинска 
казна, или ја запира постапката против него. 

Ако директорот односно друго овластено лице 
најде дека за повредата на работната дисциплина 
треба да се примени една од казните за чие изре-
ж у в а њ е е надлежна комисија односно работниот 
колектив, ќе И достави на комисијата односно на 
работниот колектив образложено барање со списи-
те на извршениот извид на натамошна дисциплина 
ска постапка. 

Дисциплинската комисија односно работниот ко-
лектив на стопанската организација може да наре-
ди да се дополнат извидите и да определи лице што 
ќе го изврши тоа, 

- Ако дисциплинската комисија односно работ-
ниот колектив најде дека нема место за водење на 
дисциплинска постапка, тоа ќе ја запре постапката 
и за тоа ќе го извести директорот и работникот 
против кој била поведена постапката. 

Член 288 
Претресот пред дисциплинската комисија одно-

сно пред работниот колектив на стопанската орга-
низација е устен и јавен. 

Претресот се одржува, по правило, вон редовно-
то работно време. 

За претресот се води заш1сник во кој се вне-
суваат податоците што се од влијание врз решава-
њето за работата, како и сите донесени одлуки. 

Член 289 
Ако во текот на претресот се утврди дека ра^ 

ботникот стори и други повреди на работната ди-
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сциплина, освен оние поради кои се води постапка-
та, дисциплинската комисија односно работниот ко-
лектив ќе одлучи дали и по тие повреди може вед-
наш да се одржи претрес, или претресот ќе се одло-
ж и заради потребно извидување. 

Член 290 
Ако дисциплинската комисија односно работ-

ниот колектив најде дека во дејствието со кое е 
извршена, повредата на работната дисциплина има 
елементи на кривично дело или стопански престап, 
таа ќе го извести за тоа надлежниот државен ор-
ган заради поведување постапка, и наедно ќе од-
лучи дали дисциплинската постапка ќе се одложи 
до донесувањето на одлука на надлежниот д р ж а -
вен орган. 

Член 291 
Со одлука на дисциплинската комисија одно-

сно на работниот колектив работникот се огласува 
за крив џ ое казнува за повреда на работната ди-
сциплина, или се ослободува од одговорноста. 

Ако ђрглнот од претходниот став утврди на 
претресот дека е во прашање повреда на работната 
дисциплина која повлекува една од казните за чие 
изрежување е надлежен директорот, тој ќе изрече 
казна и за оваа повреда. 

Одлуката за казната се објавува на расправа, 
а писмената и образложена одлука им се доставува 
на работникот, директорот и синдикалната органи-
зација. 

Во одлуката мора да се даде упатство за жалба. 
Член 292 

Против решението за казната што ја изрекол 
директорот односно друго овластено лице, работни-
кот и синдикалната организација можат да изјават 
жалба до дисциплинската комисија односно до ра-
ботниот колектив во срок од 8 дена од денот на до-
ставата на решението. 

Жалбата му се предава на директорот односно 
на овластеното лице што ја изрекло казната. 

Ако директорот односно овластеното лице најде 
дека разлозиге во жалбата се оправдани, може 
да го измени решението за казната. Во противно, 
жалбата ја доставува до дисциплинската комисија 
односно до работниот колектив. 

Член 293 
Против одлуката за казна што ја изрекнала ди-

сциплинската комисија односно работниот колектив 
во прв степен, работникот, синдикалната организа-
ција и директорот можат да му изјават жалба на 
дисциплинскиот суд при народниот одбор на општи-
ната во срок од 8 дена од денот на доставата на 
одлуката. 

Дисциплинскиот суд решава по жалбата во сед-
ница која не е јавна. 

Член 294 
Правосилните дисциплински решенија му се 

доставуваат на директорот односно на друго овла-
стено лице заради извршувале и евиденција. 

Член 295 
Дисциплинската постапка што ја спровела во 

прв степен дисциплинската комисија односно работ-
ниот колектив, а која е завршена со правосилна од-
лука, може да се повтори на барање на работникот, 
синдикалната организација или директорот во слу-
чаите и под условите што се предвидени во Зако-
никот за кривичната постапка. 

Член 296 
Против правосилните одлуки во дисциплински 

работи надлежниот јавен обвинител може да подиг-
не барање за заштита на законитоста, ако е со тие 
одлуки повреден законот. 

Барањето за заштита на законитоста на штета 
на работникот може да се подигне во срок од 6 ме-
сеци од денот на правосилноста на одлуката. 

За барањето за заштита на законитоста р е к а в а : 
1) дисциплинската комисија односно работниот 

колектив на стопанската организација — ако е ба^ 
рањето подигнато против решение на директорот? 
односно на овластено лице^ 

2) дисциплинскиот суд при народниот одбор на 
општината — ако е барањето подигнато против од-
лука на дисциплинската" комисија односно одлука' 
на работниот колектив па стопанската организација; 

3) дисциплинскиот суд при народниот одбор на 
околијата — ако е барањето подигнато против од-
луки на дисциплинскиот суд при народниот одбор 
на општината. 

Дисциплински суд при народниот одбор на око-
лијата се формира на начинот предвиден за ф о р -
мирање дисциплински суд при народниот одбор на 
општината (член 285). 

Член 297 
За водење постапка и за и з р е ж у в а њ е казна на 

директорот, како и на членовите на работничкиот 
совет и на управниот одбор на стопанската органи-
зација, поради повреди на работната дисциплина, е 
надлежен дисциплинскиот суд при народниот одбор 
на општината. 

Дисциплинската постапка ја поведува работ-
ничкиот совет на стопанската организација. 

По^ жалбата против одлуката на дисциплин-
скиот суд при народниот одбор на општината реша^ 
ва дисциплинскиот суд при народниот одбор на око-
лијата. 

Жалбата се изјавува во срок од 8 дена од 
нот на достава-та на православната одлука. 

Член 298 
Дисциплинската постапка е итна. 
Трошоците на дисциплинската постапка ги под-

несува стопанската организација. 
Во дисциплинската постапка не се плаќаат ни-4 

какви такси. 
Член 299 

Во постапката пред дисциплинската комисија 
односно пред работниот колектив, ако со. овој закон 
не е определено поинаку, ќе се применуваат согла-
сно одредбите од Законикот за кривичната постапка. 

Член 300 
Државните органи и установи се должни да им 

укажуваат правна помош на дисциплинските органи 
на стопанската организација. 

Член 301 
Дисциплинската одговорност поради повреди наѓ 

работната дисциплина на работниците запослени во 
Југословенскиве железници и во Југословенските 
пошти, телеграфи, и телефони се регулира со про-4 
пиен што ги донесува Генералната дирекција на Ј у -
гословенските железници односно Генералната ди^ 
рекција на поштите, телеграфите и телефоните, во 
согласност со Сојузниот извршен совет или со ор-4 
ганот што тој ќе го овласти. 

Дисциплинската одговорност на. работниците за^ 
послени во поморскиот и речниот сообраќај се регу-
лира со посебни прописи на Сојузниот извршен со-
вет. 

4. Ост ранување од работа 
Член 302 Ј 

^ Директорот односни друго овластено лице може 
д а ' г о отстрани работникот од работа, ако е против 
него поведена кривична или дисциплинска постап-
ка поради потешка повреда на работната, дисципли-
на или ако е затекнат во извршување на потешка 
повреда на работната дисциплина. ^ 

Директорот е должен^Ѕшението за отстранува^,, 
ње на работникот од работа да му го поднесе на: I 
разгледување на управниот одбор на првата наред- I 
на седница. 

Ако решението за отстранување на работникот 
од работа го донесло друго овластено лице, тоа е 
должно ова решение да му го достави на управниот 
одбор преку директорот. 

Управниот одбор може да потврди или поништи 
решение за отстранување на работникот од работа. 

Член 303 
За време отстранувањето од работа на работни-

кот му припаѓа право на надоместок на личниот до-
ход според тарифниот став за редовното работно 
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време сразмерно со височината во која им се испла-
тува личниот доход на другите работници за тоа 
време. 

Член 304 
Решението за отстранување од работа на работ-

ник што е ставен во притвор или истражен затвор, 
го донесува директорот односно друго овластено 
лице. 

За време отстранувањето од работа поради ста-
вање во притвор или истражен затвор работникот 
прима надоместок според членот 226 од овој закон. 

Член 305 
За време на издржувањето на казната затвор 

работникот нема право на личен доход односно на-
доместок. 

В. Материјална одговорност 
Член 306 

Работникот што по своја вина ќе И стори ште-
та на стопанската организација во врска со врше-
њето на работата е должен оваа штета да ја надо-
мести. 

Со правилата односно со правилникот на сто-
панската организација можат да се определат по-
себни случаи на одговорност за штета сторена во 
врска со вршењето на работата, но и во тој случај 
одговорноста мора да се засновува врз вината на 
работникот. 

Член 307 
Ако е штетата сторена од страна на повеќе ра-

ботници, височината на надоместокот се утврдува 
посебно за секој работник, сразмерно со неговата 
одговорност за сторената штета. 

Ако за секој одделни работник не може да се 
утврди сразмерна одговорност за штетата, надоме-
стокот се определува во подеднакви износи. 

Член 308 
Директорот односно друго овластено лице ќе 

поведе постапка за утврдување и наплата Па наста-
натата штета. 

Постоењето на штета и околностите под кои таа 
настанала, нејзината височина — ако таа не може 
да се утврди со ценовникот на стопанската органи-
зација, како и кој ја. сторил штетата, ги утврдува 
стручна комисија од три члена. Ако овие факти и 
околности не се спорни, комисија нема да се фор-
мира. ч 

Комисијата ја формира управниот одбор на сто-
панската организација. 

Член 309 
Решение за надоместок на ште^а до износот од 

10.000 динари донесува директорот. 
Со правилата односно со правилникот на сто-

панската организација може да се предвиди и дру-
ги лица да можат да донесуваат решенија за надо-
месток на определени видови штета и др определе-
на височина, но не над износот од 10.000 динари. 

Решение за надоместок на штета до износот од 
10.000 динари што ја сторил директорот донесува 
работничкиот совет. 

Член 310 
Против решението на директорот односно на 

друго овластено лице за надоместок на штетата ра-
ботникот има право на приговор до управниот од-
бор на стопанската организација во срок ,од 8 дена 
од денот на доставата на решението. 

Против решението за надоместок на штетата од 
членот 309 став 3 на овој закон и решението од 
претходниот став на овој член не е дозволена жал-
ба, ниту врз основа на него мозќе да се спроведе 
извршување, туку може само да се предложи из-
давање на платен налог според одредбите од За-
конот за процесната постапка (член 426). 

Член 311 
Стопанската организација може барањето за 

надоместок на штета што го надминува износот од 
10.000 динари да го оствари само по пат на надле-
жен редовен суд. ' 

^ Член 312 
Од оправдани причини работникот може да се 

ослободи од плаќање надоместок на штетата во це-
лост или делумично. 

Решението за ослободување од плаќање надо-
месток на штетата го донесува работничкиот совет 
со согласност од органот на управата на народниот 
одбор на општината надлежен за работите на фи-
нансиите. 

Решение за ослободување од плаќање надоме-
сток на штетата не може да се донесе ако е ште-
тата сторена намерно. 

Член 313 
Стопанската организација одговара за штетата 

што работникот ќе ја стори на поединци или на 
правни лица во врска со својата работа. 

Стопанската организација има право да бара од 
работникот надоместок на исплатениот износ ако 
работникот ја предизвикал штетата намени? или од 
крајна небрежност. 

Барањето на стопанската организација спрема 
работникот застарува за шест месеци од денот на 
извршената исплата. 

Член 314 
Материјалната одговорност на работниците за-

послени во Југословенските железници, во Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони и во помор-
скиот и речниот сообраќај се регулира со посебни 
сојузни прописи. 

Прописите ђд претходниот став ги донесуваат 
органите од членот 301 на ОВОЈ закон. 

Г л а в а IX 
ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС 

Член 315 
Работниот однос престанува: 
1) по спогодба; 
2) по отказ; 
3) со истек на времето на кое е заснован; 
4) по одлука на дисциплинскиот орган; 
5) поради самоволно напуштање на работата; 
6) по силата на законот; 
7) поради ликвидација на стопанската органи-

зација. 
1. Престанок н^ работниот однос по спогодба 

Член 316 
Со писмена спогодба меѓу работникот и стопан-

ската организација работниот однос може да пре-
стане во секое време. 

Од името на стопанската организација спогод-
бата ја склучува директорот. 

За спогодба за престанок на работниот однос 
за член на управниот одбор или на работничкиот 
совет е потребна согласност од работничкиот совет. 

Денот за разрешување од должноста се утвр-
дува со спогодбата за престанок на работниот однос.; 

2. Престанок на работниот однос по отказ 
Член 317 

Работниот однос заснован на неопределено вре-
ме може да го откаже како работникот така и сто-
панската организација. 

Отказот врачен до 15-тиот ден во месецот деј-
ствува од тој ден, а отказот врачен шГ 15-тиот ден 
во месецот дејствува од првиот ден на наредниот 
месец. 

Член 318 
Предлогот за отказ на работник го поднесува 

директорот или друго лице за тоа овластено со 
правилата односно со правилникот на стопанската 
организација до работничкиот совет односно до 
комисијата за засновување и откажување на ра-
ботниот однос а во стопанските организации што 
немаат избран работнички совет — до целиот ра-
ботен колектив. 

Ако работничкиот совет (комисијата) односно 
работниот колектив се согласи со предлогот, дирек-
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торот односно овластеното лице донесува решение 
за отказот. 

Член 319 
Ако стопанската организација намерава исто-

времено да им даде отказ на поголем број работ-
ници поради намалување обемот на работењето или 
на трошоците, работничкиот совет односно работ-
ниот колектив претходно одлучува на колкав број 
работници треба да им се откаже. 

Во рамките на бројот утврден од страна на 
работничкиот совет односно работниот колектив, 
предлог за давање отказ и на колкав број работ-
ници по одделни квалификации и поднесува ди-
ректорот односно овластеното лице на комисијата 
за засновување и откажување на работните односи. 

Решение за отказот донесува директорот или 
овластеното лице ,врз основа на одлука на коми-
сијата. 

Кога за отказот одлучува комисијата, таа е 
должна да се придржува за насоките што во тој 
поглед ги дал работничкиот совет утврдувајќи го 
бројот на работниците на кои треба да им се от-
каже. 

Со правилата односно со правилникот на сто-
панската организација се определува што се смета 
како поголем број работници во смисла на ставот 
1 од овој член. 

Член 320 
За отказот на работници на раководни работ-

ни места одлучува управниот одбор на стопанска-
та организација на предлог од директорот. 

Врз основа од одлуката на управниот одбор 
директорот донесува решение за отказ. 

Член 321 
За отказот на работници со повеќе од 20 годи-

ни вкупен работен стаж или со 15 и повеќе годи-
ни непрекинат работен стаж во иста стопанска 
организација, одлучува работничкиот совет на сто-
панска организација на предлог од управниот одбор. 

Врз основа на заклучокот на работничкиот со-
вет, директорот донесува решение за отказот. 

Во времето на непрекинатиот работен стаж во 
смисла на ставот 1, се смета и времето поминато 
к а ј друга стопанска организација, ако работникот 
би Д преземен ка ј стопанската организација што му 
дава отказ. 

Член 322 
Отказот се дава писмено. 
Стопанската организација е должна на барање 

од работникот да даде писмено образложение на 
отказот. 

Член 323 
Против решението од директорот односно на 

овластеното лице на отказот, донесено врз основа 
на одлука на комисијата за засновување и отка-
жување на работниот однос, работникот има право 
на приговор до управниот одбор. 

Против решението на директорот за отказот, 
донесено врз основа на Одлука на управниот одбор, 
работникот има право на приговор до работнички-
от совет на стопанската организација. 

Приговорот се изјавува во срок од три дена 
од денот на достават^ на решението за отказот, ^а 
решение по приговорот мора да се донесе на пр-
вата седница на управниот одбор односно на работ-
ничкиот совет. 

Член 324 
Против решението за отказ донесено врз осно-

ва на одлука работничкиот совет, односно на 
работниот колектив, како и против решението до-
несена по приговорот, работникот има право на 
жалба до арбитражниот совет за откази. 

Истото право го има работникот и кога управа 
ниот одбор односно работничкиот совет не донесе 
никакво решение по приговорот на работникот на 
првата наредна седница (член 323 став 3). 

Жалбата се поднесува во срок од три дена ОД 
денот на доставата на решението. 

Арбитражниот совет ги разгледува и ги испи-
тува околностите и фактите што се од- влијание 
на оправданоста и целесообразноста на отказот. 

Член 325 
Во случај арбитражниот совет да не донесе 

решение по жалбата од претходниот член до кра-
јот на отказниот срок, работникот останува во ра-
ботен однос сб додека арбитражниот совет не го 
донесе своето решение. 

Член 326 
Арбитражен совет за откази формира народ-

ниот одбор на општината. ^ 
Арбитражниот совет за откази се состои од 

претседателот и двајца членови. 
Претседател на арбитражниот совет е претстав-

никот на народниот одбор на општината. 
Двата други члена на советот ги орпеделува 

органот на управата на народниот одбор на општи-
ната надлежен за работите на трудот и на работ-
ните односи, и тоа: едниот од листата на арбитри-
те што ја утврдува соодветната комора односно 
здружение на стопанските организации, а другиот 
од листата на арбитрите што ја утврдува општин-
скиот синдикален совет. 

Член на советот не може да биде работник 
на стопанската организација што го дава отказот 
за кој се расправува. 

Административно-стручните работи на арби-
тражниот совет за откази ги врши? органот на 
управата на народниот одбор на општината надле-
жен за работите на трудот и на работните односи. 

Член 327 
Арбитражниот совет за откази е должен на ра-

справата да ги повика работникот и претставни-
кот на стопанската организација што го дава от-
казот. 

Постапката пред арбитражниот совет е усна и 
јавна. 

По завршениот претрес, арбитражниот совет 
донесува решение со кое жалбата се уважува и 
отказот се става вон сила, или жалбата се одбива. 

Решението на арбитражниот совет е конечно. 
По конечното решение на арбитражниот совет 

работиникот и синдикалната организација можат 
да бараат обнова на арбитражната постапка под 
условите од Законов за општата управна постапка. 

Член 328 
,Ако е во постапката пред арбитражниот совет 

за откази повреден законот, работникот односно 
стопанската организација може да поднесе тужба 
до околискиот суд како до трудов суд. 

Член 329 
Секретаријатот за трудот на Сојузниот извр-

шен совет донесува прописи за организацијата и 
работата на арбитражните совети за откази. 

Член 330 
На работникот не може да му се даде отказ: 
1) за време на болест, боледување, закрепну-

вање или годишен одмор; 
2) на трудна жена и мајка со дете до 8 месеци 

возраст; 
3).3а времето додека е на воена веж;ба или на 

досложување на воениот срок до 3 месеци;, 
4) за времето додека му трае мандатот на член 

на управниот одбор или на работничкиот совет; 
5) за времето додека му трае мандатот на од-

борник или народен пратеник во соборот на про-
изводителите; 

6) за времето додека е на стручно усовршу-
вање или специјализација; 

7) за време на отстранувањето од работа и за 
време траењето на дисциплинската постапка; 

8) за време на работа на младинска работна 
акција, 
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Член 331 
Отказниот срок за работникот и за стопанска-

та организација изнесува најмалку, и тоа кога ра-
ботниот има: 

1) до 5 години работен стаж 1 месец 
2) над 5 до 10 години работен стаж 

вкупно 2 месеци 
3) над С до 10 години непрекинат 

работен стаж во иста стопанска 
организација или над 10 до 15 
години вкупно работен стаж 3 месеци 

4) над 10 до 15 години непрекинат 
работен стаж во иста стопанска 
организација или над 15 до 20 
години вкупно работен стаж 4 месеци 

5) над 15 години непрекинат рабо-
тен стаж во иста стопанска орга-
низација или над 20 години вку-
пно работен стаж 5 месеци 

Со писмена спогодба со работниците можат да 
се договарат и пократки односно подолги отказни 
срокови, но не пократки од 15 дена, ниту подолги 
од 6 месеци. 

Член 332 
На работниците од членот 321 од овој закон 

им припаѓа право на отпремнина во четиримесз-
чен износ на тарифниот став за редовното работно 
време. 

Член 333 
Во случај на спојување или припојување на 

стопански организации, како и во случај кога 
одделни погони или деловни единици на стопан-
ската организација стануваат самостојни стопан-
ски организации, работниот однос не се прекинува. 

Член 334 
Ако е работникот повикан на воена вежба за 

време на отказниот срок, текот на отказниот срок 
се запира со денот на приемот на поканата и се 
продолжува по враќањето од воената вежба. 

Во случајот од претходниот став работниот од-
нос не може да престане пред истекот на 14 дена 
од денот на враќањето од вежбата. 

Член 335 
Во работниот стаж за определување должината 

на отказниот срок се признава сето време што е 
внесено во работната книшка,, како и времето за 
кое работникот до истекот на отказниот срок ќе 
докаже дена го поминал во работен однос, односно 
дека тоа му се признава во работниот стаж. 

Член 336 у 
Во случај на отказ работниот однос преста-

пува, по правило, со денот на истекот на отказниот 
срок, во кој ден работникот се разрешува од дол-
жноста ' (работата). 

Срокот на, разрешување од должноста (рабо-
тата) може од определени причини да се продол-
жи, особено кога работникот ја предава касата , 
или инвентарот или кога работи на довршување 
на 'работата која без штета или поголеми технички 
тешкотии не би можела да му се предаде на друг 
работник 

Срокот за разрешување од должноста (работа-
та), може да се продолжи најмногу за еден месец 
по -истекот на отказниот срок. 

По истекот на срокот од ст. 1 и 2 од овој член 
работникот може да ја напушти работата и без 
разредување од должноста. 

Со денот на разрешување престанува работ-
ениот бдиос. ; ^ 

Член 337 
Стопанската организација е должна на работ-

никот, на негово барање, во токот на отказниот 
срок, да му допушти излегување за време на ре-
довното работно време, заради барање ново запо-
слување. 

Вкупното време на отсуствув-ање ој\ работа 
според претходниот ст.ав не ,може да изнесува по^ 
веќе од 12 часови неделно. 

За часовите на отсуствувањето од работата од 
работникот му припаѓа надоместок пресметан спо-
ред тарифниот став. 

Член 338 
Со одлука на управниот одбор може работни-

кот на кој му е даден отказ да се разреши и пред 
истекот на отказниот срок. Во овој случај сто-
панската организација е должна да му исплати 
на работникот плата до крајот на отказниот^ срок, 
со кој ден престанува и работниот однос. 

Директорот односно друго овластено лице може 
работникот на негово писмено барање да го раз-
реши и пред истекот на отказниот срок. В,о овој 
случај на работникот му припаѓа право на плата 
само до денот на разрешувањето, со кој ден пре-
станува работниот однос. 

Член 339 
На директорот на стопанската организација ра-

ботниот однос му престанува со истекот на отка-
зниот срок што му припаѓа во смисла на членот 331 
од овој закон сметајќи од денот на доставата на 
решението на народниот одбор за сменување. 

Работничкиот совет може да го разреши ди-
ректорот и пред истекот на отказниот срок, со тоа 
да му припаѓа личен доход до крајот на отказниот 
срок, со кој ден му престанува и работниот однос. 

3. Престанок на работниот однос заснован 
на определено време 

Член 340 
Работниот однос заснован на определено време 

(член 134), престанува со истекот на времето на кое 
е заснован. 

Ако по истекот на времето на кое е заснован 
работниот фднос работникот предложи да работи 
во стопанската организација со согласност од од-
говорниот раководител, се смета дека е работниот 
однос продолжен на неопределено време. 

4. Престанок на работниот однос по одлука на 
дисциплинскиот орган 

Член 341 
Работниот однос престанува со денот на право-

силноста на одлуката на дисциплинскиот орган со 
која работникот е казнет со отпуштање од стопан-
ската организација. 
5. Престанок на работниот однос поради самоволно 

напуштање на работата 
Член 342 

Работниот однос престанува со ,самоволно на-
пуштање на работата: 

1) ако работникот на несомнен начин му ставил 
до знаење на одговорниот раководител на стопан-
ската организација дека и без негово одобрение ја 
напушта работата и го прекинува работниот однос; 

2) ако работникот неоправдано изостане од ра-
бота најмалку седум дена едноподруго. 

Престанокот на работниот однос во смисла на 
претходниот став го утврдува директорот со пи-
смено решение.. 

Престанокот на работниот однос поради само-
волно напуштање на работата не го исклучува пра-
вото на стопанската организација на надоместок 
на штетата. 

6. Престанок на работниот однос по силата 
I на законот 

Член 343 
Работниот однос престанува независно од вол-

јата на работникот и на стопанската организација 
во следните случаи: 

Л) ако работникот од страна на надлежниот ор-
ган на социјалното осигурување биде огласен за 
трајно' и наполно неспособен за работа — со денот 
на утврдената неспособност; 

2) ако работникот стапи на отслужување на 
воениот срок и на дослужување на воениот срок 
подолго од три месеци - со денот на разрешување 
од должноста; 
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3) ако на работникот со правосилна судска пре-
суда му биде забрането да го врши занимањето 
што го врши во стопанската организација — со 
денрзр-на правосилноста на пресудата; 

%4Х-0ко работникот со правосилна пресуда биде 
осуден на казна затвор во траење подолго од една 
година — со денот на стапувањето на"ИЗДржувааге 
на казната. 

7. Престанок на работниот однос поради ликвида-
ција па стопанеката организацада 

Член 344 
Во случај на ликвидација на стопанската 

организација, директорот, раководителот на кни-
говодството и други работници на раководни места 
не можат без согласност од ликвидационата коми-
сија односно ликвидационата управа да поднесат 
отказ пред истекот на срокот од една година, а дру-
гите работници пред истекот на срокот од 6 месеци 
од денот на поведувањето на постапката за ликви-
дација. 

Во случај на ликвидација на стопанската орга-
низација, стопанската организација може на ра-
ботниците да им го откаже работниот однос со от-
казен срок од еден месец, ако не е договорен отка-
зен срок во пократко траење. 

Со денот на заклучувањето на ликвидационата 
постапка работниот однос престанува во секој 
случај. 

Г л а в а X 
ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКАТА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
з) Правилник за работните односи 

Член 345 
Стопанската организација, во рамките на од-

редбите од овој закон и прописите донесени врз 
основа на него, ги регулира со свои правила пра-
вата и обврските на работниците и на стопанската 
организација од работниот однос, како и начинот 
на нивното остварување. 

Во поголеми стопански организации молчат да 
постојат посени правилници за работните односи, 
ако за тоа реши работничкиот совет на стопанската 
организација. ^ 

Правилата на стопанската организација одно-
сно правилникот за работните односи мораат осо-
бено да содржат одредби: 

1) за засновување на работниот однос; 
2) за распоредување нах работниците на работни 

м е с а односно работи; 
3) за работното време; 
4) за одморите и отсуствата; 
5) за материјалната одговорност на работниците' 
О за работната дисциплина, за дисциплинска-

та одговорност, за дисциплинските казни и за ди-
сциплинската постапка; 

7) за заштитата при работата, ако стопанската 
организација не е должна Да донесе посебен пра-
вилник за хигиенско-техничките 'заштитни мерки 
при работата; 

8) за посебната заштита на жените, младината 
и инвалидите во работниот однос; 

9) за престанокот на работниот однос; 
10) за правото на приговор и жалба; 
11) за овластувањата за донесување решенија 

за работните односи. 
Правилата односно правилникот за работните 

односи 'на стопанската организација не можат да 
содржат одредби што се во спротивност со овој за -
кон, а ако содржат такви одредби ќе се смета како 
тие да не постојат и ќе се применуваат соодветните 
одредби од законот: 

Член 346 
Правилникот за работните односи го донесува 

работничкиот сбвет на стопанската организација 
во согласност со комисијата што ќе Ја определи сои 

борот на производителите и со општинскиот син-
дикален совет. 

Член 347 
Управниот одбор на стопанската организација 

го составува предлогот на правилникот за работни-
те односи. Управниот одбор е должен предлогот 
на правилникот за работните односи да го објави 
најмалку на 30 дена пред да го изнесе пред работ-
ничкиот совет на начин кој овозможува сите ра-
ботници на стопанската организација да се запо-
знаат со него и да стават свои забелешки 

Управниот одбор е должен да ги претресе 
примените забелешки на предлогот на правилникот 
за работните односи и врз основа на усвоените за-
белешки да изврши ,потребни измени во предлогот 
на правилникот. Забелешките што ќе ги усвои, 
управнито одбор е должен со свој предлог да ги 
изнесе пред работничкиот совет. 

Член 348 
Во постапката за донесување правилник за ра-

ботните односи на земјоделската задруга и на за-
дружниот деловен сојуз улогата на работнички со-
вет ја врши управниот одбор на задругата односно 
на деловниот сојуз. 

Член 349 
Правилникот за работните односи на желез-

ничко транспортно претпријатие и на претприја-
тие на поштенско-телеграфско-телефонскиот со-
обраќај го донесува работничкиот совет на прет-
пријатието во согласност со републичкиот извршен 
совет или со комисија што тој ќе ја именува и со 
републичкиот совет на синдикатите. 

Член 350 ^ 
Ако с и н д и к а л и с т совет односно комисијата. 

на соборот на производителите не даде согласност 
на предложениот правилник за работните односи, 
за спорните прашања решава околискиот арби-
тражен совет. Околискиот арбитражен совет го 
формира и неговиот претседател го именува од 
својата средина народниот одбор на околијата на 
заедничка седница. 

Арбитражниот совет се состои од 5 членови, 
од кои по двајица членови се претставници на око-
лискиот с и н д и к а т и совет и соодветната комора. 

Околискиот синдикален совет и соодветната 
комора предлагаат во почетокот на годината список 
на свои претставници за ч,ленови на арбитражниот 
совет, од кои претседателот на советот ги опреде-
лува членовите во секој одделен случај. 

Одлуката на арбитражниот совет е задолжи-
телна и е составен дел од правилникот за рабо-
тните односи, кој влегува во сила со денот на до-
несувањето' на - одлуката на арбитражниот совет. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извр-
шен совет донесува поблиски прописи за работата 
на арбитражните совети. 

Член 351 
Измени и дополненија на правилникот за ра-

ботните односи има право да бара: 
1) една третина од членовите на работниот ко-

лектив; 
2) синдикалната подружница односно синди-

к а л и с т одбор на стопанската организација; 
3) соборот на производителите на народниот 

одбор на општината. 
За измена на правилникот важи постапката 

пропишана за неговото донесување. 
Барањето за измена на правилникот работнич-

киот1 совет мора да го земе во постапка и по него 
да донесе одлука најдоцна во срок од два ме,сеца 
од денот на поднесувањето на барањето. 

Член 352 
Стопанската организација е должна правил-

никот за работните односи, односно изводот од пра-
вилата кој се однесува на регулирање на работните 
односи да го држи на водни и пристапни места во 
сито; одделенија и погони или на ДРУЕ годин начин 
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да им овозможи на сите работници да се запознаат 
со него. 

Член 353 
Ако работните односи се ре,гулираат со правила 

во смисла на членот 345 став 1 од овој закон, из-
мените и дополненијата на правилата на стопан-
ската организација во кои се содржани одредбите за 
работните односи не подлежат на плаќање такси. 

б) Правилници за основите за утврдување на 
личниот доход 

Член 354 
Секоја стопанска организација има тарифен 

правилник. 
Член 355 

Работничкиот совет на стопанската организација 
може да одлучи погонот, што има свои органи на 
работничко управување, да има посебен тарифен 
правилник. Во тој случај работничкиот совет на по-
гонот е должен пред донесувањето на тарифен пра-
вилник да прибави согласност од работничкиот со-
ќет на стопанската организација на предлогот на 
тарифен правилник. 

Член 356 
Тарифниот правилник го донесува работнич-

киот совет на стопанската организација односно 
управниот одбор на земјоделската задруга на за-
дружниот деловен сојуз и на заедницата на сто-
панските организации. 

Член 357 
Во постапката за донесување на тарифен пра-

вилник задолжително се применуваат одредбите од 
членот 347 на овој закон. 

Член 358 
Тарифниот правилник им се доставува на ко-

мисијата на народниот одбор на општината и на 
с и н д и к а л и с т орган веднаш, а најдоцна во срок од 
10 дена од денот на донесувањето. 

Член 359 
Тарифниот правилник не може да влезе во си-

ла пред да истече срокот од 30 дена, односно денот 
до кој тој срок е продолжен според одредбите од 
членот 189 став 4 од овој закон, а никако пред да 
се постигне согласност по забелешките што во на-
ведениот срок на тарифниот правилник ќе ги стави 
комисијата на народниот одбор на општината и 
с и н д и к а л и с т орггн. 

Член 360 
Ако работничкиот совет на стопанската органи-

зација не се согласи со забелешките што ќе ги ста-
ви народниот одбор на општината или синдика^-
пиот орган, за спорните прашања одлучува околи-
скиот арбитражен совет од членот 350 нановој закон. 

Одлуката на арбитражниот совет е задолжи-
телна и е составен дел од овој правилник. 

Член 361 
Тарифниот правилник содржи ,особено: 
1) тарифни ставови определени според работ-

ното место или работата, часот, денот, седмицата 
или месецот; 

2) други основи за утврдување на личниот до-
ход на работникот; 

3) основни одредби за нормите односно за ра-
ботата по ефект ; 

4) одредби за надоместок на личниот доход за 
време на прекинот на работата; 

5) одредби за пресметувањето и исплатувањето 
на личниот доход и за аконтацијата од личниот 
доход; 

6) одредби за посебните издатоци и тоа во ви-
сочина: 

а) на надоместокот за одвоен живот од ф а м и -
лијата го случај на преместување или на прием во 
работен однос, како и за условите за негова исплата; 

б) на дневниците за службени патувања и за 
селидби во случа ј на преместување, како и з а пра -
вото на дневница; 

в) на надоместоците на трошоците за работа 
надвор од местото на запослувањето и за условите 
под кои тие можат да се даваат; 

г) на надоместокот на личниот доход за време 
на платеното отсуство; 

д) на наградите на учениците во стопанството; 
7) одредби за овластувања на органите на сто-

панската организација и на одделни лица за доне-
сување решенија што се однесуваат на регулирање 
на личниот доход на работниците на стопанската 
организација. 

Стопанската организација може во тарифниот 
правилник да внесе и други одредби што се во не-
посредна врска со определувањето на личниот' до-
ход на работниците. 

Народниот одбор на општината може да опре-
дели тарифниот правилник на стопанската органи-
зација која ги извршува обврските спрема опште-
ствената заедница во паушален износ да содржи 
само одредби од точ. 1 или 2, 5 и 7 од ставот 1 на 
овој член. 

Член 362 
Тарифниот правилник се донесува на јмалку за 

една година. 
Измени на тарифниот правилник во целост мо-

жат, по правило, да се вршат само кон крајот на 
годината за наредната година 

Измени на одделни одредби на тарифниот пра-
вилник можат да се вршат по истекот на триме-
сечјето. 

Измените на тарифниот правилник се вршат 
на начинот пропишан за неговото донесување. 

Измените на тарифниот правилник в а ж а т од 
првиот ден на наредното тримесечје по нивното до-
несување. 

Член 363 
Ако ,е тарифниот правилник во спротивност со 

законот или други прописи, или не е донесен спо-
ред постапката предвидена во овој закон, управниот 
орган на народниот о^бор на општината надлежен 
за работите на трудот и на работните односи ќе и 
нареди на стопанската организација тарифниот 
правилник да го услогласи со важечките прописи и 
ќе го определи срокот во ко ј согласувањето мора да 
се изврши. 

Кога финансискиот инспекторат, инспектора-
тот на трудот и други надлежни контролни органи 
ќе утврдат дека тарифниот правилник не му одго-
вара на законот или на други прописи, ќе го изве-
стат за тоа управниот орган на народниот одбор на 
општината надлежен за работите на трудот и на 
работните односи, ко ј ќе нареди негово согласу-
вање со важечките прописи. 

Ако стопанската организација во определениот 
ф о к не постапи според наредбата на управниот ор-
ган на народниот одбор на општината надлежен за 
работите на трудот и на работните односи, ќе ја 
запре овој примената на оние одредби од т а р и ф -
ниот правилник што се во спротивност со в а ж е ч -
ките прописи. 

Ако тарифниот правилник не е донесен според 
постапката предвидена во овој закон, управниот ор-
ган на народниот одбор на општината надлежен за 
работите на трудот и на работните односи ќе ја з а -
пре неговата примена во целост. 

Против решението на управниот орран на на -
родниот одбор на општината од претходните ста-
вови, стопанската организација може да му из јави 
жалба на управниот орган на народниот одбор на 
околијата надлежен ,за работите на трудот и на ра-
ботните односи. 

З а тарифниот правилник на железничките тран-
спортни претпријатија и на претпријатијата на по-
штенскиот, телефонскиот и телеграфскиот собра-
ќа ј е Надлежен според одредбите на овој член Се-
кретаријатот за трудот на републичкиот извршен 
совет, а по жалбите е надлежен Секретаријатот за 
трудот на Сојузниот извршен совет. 
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Член 364 
Ако во смисла на претходниот член биде запре-

на прршената на тарифниот правилник или наре-
дена измена односно ревизија на негови одделни 
одредби, на работниците можат до донесувањето на 
нов тарифен правилник односно до измената на 
одделни негови одредби да им се исплатуваат само 
минимални лични доходи зголемени за процентот 
определен во прописите за располагање со фондо-
вите. 

Член 365 
Стопанската организација што со тарифниот 

правилник покрај тарифните ставови вовела и дру-
ги основи за утврдување на личниот доход на ра-
ботниците е должна да го регулира тоа со посебен 
правилник (правилник за премии, правилник за на-
градување по единици производ, и сл.). 

Правилникот го донесува работничкиот совет 
на стопанската организација. 

Предлогот на правилникот му се објавува на 
работниот колектив пред да се изнесе пред работ-
ничкиот совет. 

Член 366 
Ако стопанската организација утврдувањето на 

работниот - ефект на работниците го врши врз осно-
ва на работни норми, таа е должна со правилникот 
за нормите да ги регулира прашањата што се од-
несуваат на постапката за утврдување, следење и 
ревизија на нормите, како и начинот за пресмету-
вање на личниот доход на работниците за постиг-
натиот ефект. 

За донесувањето на правилник за нормите Ба-
кнат одредбите од претходниот члб!!? 

Член 367 
Новопоставените или новоопределените норми 

не можат да се менуваат во срок пократок од 6 ме-
сеци од денот кога се поставени, освен кога се во 
прашање сметковни грешки, промени во технолош-
киот процес на стопанската организација, воведу-
вање нови машини, алати и сл. 

Член 368 
Одредбите на членот 352 од овој закон ќе се 

применуваат и на правилниците за основите за 
утврдување на личниот доход на работниците. 

Г л а в а XI 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД РАБОТНИОТ 

ОДНОС 
Член 369 

За остварување на своите законски права од ра-
ботниот однос работникот може да им се обрнува 
на органите на управувањето во стопанската орга-
низација, на инспекторатот на трудот и на пруги 
надлежни органи, како и на редовен суд. 

I Член 370 
За барањето на работникот решава органот на 

стопанската организација определен со правилата 
односно со правилникот за работните односи на сто-
панската организација, ако со овој закон или со 
други прописи не е определено поинаку. 

Против одлуката на органот од претходниот 
став работникот има право на приговор до повисо-
киот орган на управувањето на стопанската органи-
зација. 

Приговорот се поднесува писмено или усно во 
записник во срок од осум дена од денот на доста-
вата на одлуката од понискиот орган, ако за оддел-
ни случаи не е определено поинаку. 

Член 371 
Овластувањата на инспекторатот на трудот во 

постапката за остварување на правата на работни-
кот се определени со членот 122 од овој закон и со 
други законски одредби, 

Член 372 
Работникот што е незадоволен од конечната 

одлука на повисокиот орган на управувањето на 
стопанската организација, има право за остварува-

ње на своето право за кое смета дека е повредено 
да се обрне со тужба до надлежниот редовен суд 
(трудов спор). . г 

Истото право го има работникот и кога стопан-
ската организација не ќе постапи по барањето од 
инспекторатот на трудот во смисла на членот 122 
од овој закон. 

Тужба може да се поднесе и кога по барањето 
односно приговорот надлежниот орган на стопан-
ската организација не донесе одлука во срок од 30 
дена од денот на поднесеното барање односно при-
говор. 

Член 373 
Во постапката за остварување на право од ра-

ботниот -однос не се плаќа такса за поднесоците и 
други прилози, како ниту за решенија и други акти 
и дејствија во постапката. 

Д Е Л Т Р Е Т 
ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ 

ОД ОВОЈ ЗАКОН ВР З РАБОТНИЦИТЕ КАЈ 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 374 
Одредбите на 'вториот дел од овој закон ќе се 

применуваат согласно и на работните односи во 
општествените организации вон стопанството. 

На службениците и работниците на стопански-
те комори, стручните здруженија и задружните со-
јузи нема да се применуваат одредбите од вториот 
дел од овој закон. За овие лица важат соодветните 
одредби од Законот за јавните службеници. 

Член 375 
Секоја општествена организација донесува свој 

правилник за работните односи. 4 

Правилникот за работните односи поблиску ја 
регулира примената на одделни одредби од овој за-
кон врз работните односи во општествената органи-
зација, приспособува;^ ја нивната примена кон ка-
рактерот на општествената организација и кон по-
себните услови на работата во неа. 

Со правилникот од претходниот став можат пла-
тите и другите прашања од работниот однос к а ј 
општествените организации да се регулираат на 
посебен начин, со тоа што да не можат да се утвр-
дуваат понеповолни услови или помали права од 
оние што се предвидени со овој закон. 

Член 376 
Правилникот за работните односи ги донесува 

највисокиот орган на општествената оогаиизација, 
а тој влегува во сила кога ќе го потврди надлеж-
ниот орган на управата. 

-Правилникот за работните односи на опште-
ствената организација го потврдува сојузниот или 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на трудот, односно органот на уппавата на 
народниот одбор надлежен за. работите на трудот и 
на работните односи, според тоа дали дејноста на 
општествената орѓаниззпија се распространува на 
територијата на цела Југославија, на одделна на-
родна република или на народен одбор. 

Општествената организација што не. ќе донесе 
правилник за работните односи е должна со инди-
видуални договори за работа да ги регулира усло-
вите за работа на нејзините работници сообразно со 
одредбите од овој закон. 

Д Е Л Ч Е Т В Р Т 
ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ВРЗ РАБОТНИЦИТЕ 

КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член 377 
Работните односи меѓу работниците и приват-

ните работодавци се регулираат со колективен до-
говор, согласно со одредбите на овој закон и други 
прописи. 

Член 378 
Колективниот договор е писмена спогодба склу-

чена меѓу соодветниот синдикален орган и комора-
та со која се регулираат условите на работата, Лра-
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гата и обврските од работниот однос меѓу работни-
ците и приватниот работодавец. 

Член 379 
Колективниот договор мора да содржи особено 

одредби за: 
.1) засновување на работниот однос; 
2) работното време; 

платите и надоместоците; 
4) одморите и отсуствата; 
Ѕ) заштитата при работата, а особено за посеб-

ната заштита на жените, младината и инвалидите 
во работен однос; 

6) основите и начинот на престанокот на работ-
ниот однос; 

7) траењето на колективниот договор; 
8) евентуални измени и дополненија, определу-

ва јќи ги случаите кога може да се бара измена на 
колективниот договор. 

Член 380 
Колективниот договор се склучува на опреде-

лено. време. 
Член 381 , 

Колективниот договор влегува во сила кога ќе 
го потпишат обете страни и коѓа ќе биде потврден 
и регистриран од страна на органот на управата на 
народниот одбор на општината надлежен за рабо-
тите на трудот и на работните односи. 

Органот од претходниот став испитува претход-
но дали е склучениот колективен договор во согла-
сност со важечките прописи, па ако најде дека е, 
тој го потврдува и го воведува во регистарот на 
склучените колективни договори. Во противно, до-
говорот им го враќа на договорните страни да го 
доведат во согласност со важечките прописи. 

Член 382 
Колективниот договор не смее да содржи одред-

би со кои на работниците би им се давале помали 
права или понеповолни услови за работа од права-
ва и условите што со овој закон и ^руги прописи 
те загарантирани, а ако такви одредби содржи, тие 
треба да.ев сметаат како да не постојат и место нив 
се преминуваат соодветните одредби на овој знакон 
и па прописите донесени врз основа на него. 

Член 383 
Колективниот договор е задолжителен за ра-

б о т и ц и гапослени к а ј приватен работодавец. 
Член 384 

Платите предвидени со колективниот договор 
не смеат да бидат пониски од личните доходи спо-
ред просечните тарифни ставови на работниците 
од соодветните категории на стручноста запослени 
во занаетчиски дуќани со средства во општествена 
сопственост на подрачјето на општината. 

Член 385 
Ако с и н д и к а л и с т орган не се спогоди со комо-

рата за склучувањето, како и ако настане спор во 
текот в а извршувањето на колективниот договор, 
де сп-орните прашања решава посебен арбитражен 
со^зот. Во овој случај одлуката на арбитражниот 
сов^т го заменува односно го дополнува колектив-
ниот договор. 

Арбитражниот совет се состои од три члена и 
ист број заменици. Едниот член и заменикот ги 
именува народниот одбор на општината,' другиот 
^,леи и неговиот заменик — соодветната комора, а 
третиот член и неговиот заменик — с и н д и к а л и с т 
орган на соодветниот синдикат. 

Член 386 
Измените и дополненијата на колективниот до-

говор мораат да бидат составени во писмена форма 
и според иста постапка што в а ж и за склучувањето 
на колективниот договор. . 

Измените и дополненијата се. составен дел од 
колективниот договор, 

Член 387 
Во рамките на одредбите од колективниот дого-

вор се склучува договор за работа меѓу работници-
те и приватниот работодавец. 

Со договорот од претходниот став не можат да 
се договораат понеповолни услови за работа, права 
и обврски од работниот однос од оние што се опре-
делени со колективниот договор. Ако договорот со-
д р ж и такви одредби, ќе се применуваат одредбите 
од колективниот договор. 

Договорот мора да биде писмен. 
' Член 388 

Колективниот договор престанува да важи со 
истекот на времето на кое е склучен. 

Важењето на колективниот договор може да се 
продолжи со спогодба на странките. До спогодба н а ' 
странките мора да дојде барем на еден месец пред 
истекот на важењето на договорот. 

Продолжувањето на важењето на колективниот 
договор се регистрира к а ј истиот орган к а ј кој е 
регистриран првобитниот договор. 

Член 389 
Надзор над извршувањето на заклучените ко-

лективни договори врши инспекторатот на трудот. 
Член 390 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет го пропишува најдолгото време на кое може 
да се склучи колективен договор, содржината на ^ 
колективниот договор, постапката за неговото склу-
чување, к а к а и работата на арбитражниот совет. 

Д Е Л П Е Т Т И 
КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 391 
Стопанската организација Ќе се казн^ за сто-

пански престап' со парична казна до тројна, а во 
исклучително тешки случаи и до шесторна висо-
чина на незаконито пресметаниот износ и прибаве-
ната корист ако ги пресмета минималните лични 
доходи на работниците во износи поголеми од про-
пишаните. 

За дејствие од претходниот став ќе се казни и 
одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна до 50.000 динари. 

Член 392 
Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за стопански престап стопанската орга-
низација : 

1) г.ко не донесе правилник за работните одно-
си, а во своите правила .не внесла одредби за работ-
ните односи (член 345); 

2) ако не донесе тарифен правилник; 
3) ако во пропишаниот срок не му ги пријави 

с л о б о д и т е работни места на надлежниот орган на 
службата за иосредовање на трудот; 

4) ако не донесе правилник за други основи за 
утврдување на личниот доход на работниците кога 
покра ј тарифните ставови внесла и други основи 
за утврдување на личниот доход; 

5) ако не донесе правилник за норми кога утвр-
дувањето на работниот ефект на ,.работниците го 
врши врз основа 'на работни норми. 

За дејствија од претходниот став ќе се казни и 
одговорното лице во стопанската организација со 
парична казна до 50.000 динари. 

Член 393 
Стопанската организација ќе се казни за пре-

кршок со парична казна од 10.000 до 200.000 динари: 
1) ако заснове работен однос со лице што не ги 

исполнува условите предвидени со овој закон или 
што нема работна книшка како и други услови што 
ќе бидат пропишани за прием на работници на опре-
делени работни места на одделни дејности и з а -
нимања; 

2) ако работникот што ^првпат стапува во рабо-
тен однос, или стапува во работен однос по прекин 
подолг од шест месеци, иди преминува од едно во 

друго занимање, го упати на работа без претходно 
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подложување на преглед од лекар на јавната здрав-
ствена служба, или ако на работникот му определи 
работно место што не им одговара на неговите 
здравствени и физички способности; 

3) ако не прими на учење' односно не запосли 
определен број ученици во стопанството и при-
правници; 

4) ако определи подолго редовно работно време 
отколку што е пропишано со одредбите од чл. 165 
до 170 од овој закон; 

5) ако му нареди ноќна работа на работник на 
кој, според наодот на лекар на јавната здравствена 
служба, таквата работа би му ја влошила здрав-
ствената состојба; 

.6) ако воведе прекувремена работа во случај 
кого таа според законот не е дозволена; 

7) ако им нареди прекувремена работа на лица 
на кои,' според наодот на лекар на јавната здрав-
ствена служба, таквата работа би им ја влошила 
здравствената состој ба; 

8) ако не му го исплати личниот доход на ра-
ботникот воопшто или не го исплати во пропиша-
ниот срок; 

9) ако на работникот не му обезбеди пропишан 
одмор во текот на работата или дневен и неделен 
одмор; 

10) ако на работникот му го одбие користењето 
на годишен одмор што му припаѓа; 

11) ако на работничка и го одбие отсуството по-
ради бременост и породување; 

12) ако на мајка и го одбие отсуството поради 
негување на разболено дете; 

13) ако на трудна жена или на мајка со дете до 
6 односно 8 месеци возраст и нареди ноќна или пре-
кувремена работа, освен во случаите дозволени со 
закон; 

14) ако запосли работничка на работи на кои 
таквото работење е забрането; 

15) ако трудна жена не распореди на работа 
(работно место) на која за време на бременоста 
може да работи; 

16) ако и нареди ноќна или прекувремена ра-
бота на младина, освен во случаите дозволен^ со 
закон; 

17) ако запосли младина на работи на кои неј-
зиното работење е забрането; 

.18) ако, во случај ца заведување ноќна работа, 
не И обезбеди на младината одмор од најмалку 13 
часови; 

19) ако во пропишаниот срок не му го пријави 
престанокот на работниот однос на надлежниот ор-
ган на службата за посредување на трудот или не 
го запосли работникот што П е упатен ако е според 
овој закон должна да го прими; 

20) ако не запосли инвалид на работното место 
што е определено во смисла на членот 83 од овој 
закон, или ако го распореди инвалидот на работно 
место спротивно на одредбите од членот 86 од овој 
закон; 

21) ако тарифниот правилник не содржи одред-
би што се пропишани како задолжителни; 

22) ако не го применува определениот метод за 
процена на работните места (работите) кога е овој 
пропишан од надлежниот орган како задолжителен; 

23) ако не утврди мерила на работниот ефект 
на работните места каде што е можно и економски 
оправдано да се мери ефектот на работникот; ' 

24) ако не определи мерила според кои ќе се 
врши утврдувањето на личниот доход на одделниот 
работник во група врз основа на ефектот што го 
постигнала групата работници; 

25) ако ги намали износите на минималниот ли-
чен доход на работниците утврдени со закон или го 
пресмета минималниот личен доход на работниците 
под пропишаниот износ. 

За дејствија од точ. 10 до 17, 19 и 20 од претход-
ниот став ќе се казни за прекршок и секоја друга 

организација со парична казна од 10.000 до 200.000 
динари,. 

За дејствија од претходните ставови ќе се казни 
и одговорното лице во организацијата со парична 
казна од Ј.ОСО до 15.000 динари. 

Член 394 
Стопанската организација ќе се казни за пре-

кршок со парнична казна од 5.000 до 100.000 динари: 
1) ако со работникот заснове работен однос без 

одлука или против одлуката на комисијата за 
засновување и откажување на -работните односи; 

2) ако без конкурс запосли работник на рако-
водно работно место за кое со правилата односно со 
правилникот на стопанската организација е опре-
делено да се пополнува со конкурс; 

3) ако на работникот без негова согласност му 
определи работа која не им одговара на неговите 
стручни квалификации, освен случаите од членот 
151 на овој закон; 

4) ако личниот доход за часовите на ноќна ра-
бота не го пресмета според тарифни т̂ став наго-
лемен за 12,5%; 

5) ако за воведувањето на прекувремена работа 
не го извести инспекторатот на трудот веднаш по 
издавањето на налог за прекувремена работа, или 
не води евиденција за прекувремената работа; 

6) ако личниот доход за прекувремена работа 
не го пресмета еноред тарифниот став зголемен 
за 50%; 

7) ако на работникот не му исплати надоместок 
за времето на отсутност од работата до која доаѓа 
по барање од други органи; 

8) ако одморот во текот на работата не го зема 
во пресметка на личниот доход; 

9) ако личниот доход за работа во денот на не-
делен одмор не го пресметува според тарифниот 
став зголемен за 50%; 

10) ако на работникот, против неговата волја, 
не му обезбеди користење на годишниот одмор во 
непрекинато траење; 

11) ако на работникот не му исплати надоместок 
за времето на користењето на годишниот одмор; 

12) ако личниот доход за работа во дните на 
државни празници не го пресмета според тариф-
ниот став наголемен за 50%?; 

13) ако на мајка на нејзино барање не и дозво-
ли користење на годишен одмор непосредно по пре-
станокот на родил еко отсуство; 

14) ако на мајка со дете помало од 3 години не 
и овозможи работа со скратено работно време; 

15) ако трудна жена или мајка со дете помало 
од 7 години распореди или привр-емено упати на 
работно место вон местото на живеењето; 

16) ако го раскине работниот однос со работник 
без 1длука или противно на одлуката на комисијата 
за засновување и откажување на работните односи 
односно на работниот колектив; 

17) ако во тарифниот правилник не определи 
тарифен став за секое работно место; 

18) ако во тарифниот правилник не утврди ме-
рила и начин за определување, тарифен став на 
работниците кога е во тарифниот правилник та-
рифниот став определен во распон. 

За дејствија од гоч. 10, И, 13, 14 и 15 од прет-
ходниот став ќе се казни и секоја друга организа-
ција за прекршок со парична казна од 5.000 до 
100.000 динари. 

За дејствија од претходните ставови ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице во организацијата 
со парична казна од 500 до 10.000 динари. 

Член 395 
Одговорното лице во стопанската организација 

ќе се казни за прекршок со парнична казна од 500 
до 5.000 динари: 

1) ако не склучи спогодба за засновување на 
работниот однос во писмена форма, кога е таа за-
должителна; 

2) ако не води евиденција за запослените ра-
ботници или не ја води на пропишан начин; 
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3) ако не го запознае работникот со неговото ра-
ботно место и со условите на работата при стапу-
вање на работа; 

4) ако на работникот не му определи и не му 
го соопшти неговиот тарифен став^ односно ако на 
негово барање не му издаде писмено решение за 
височината на тарифниот став; 

5) ако на работникот не му го соопшти денот на 
почетокот на користењето на годишниот одмор на 
30 дена порано; 

6) ако не води евиденција за користењето на 
годишниот одмор; 

7) ако не води посебни регистри за младината; 
8) ако на работникот во текот на отказниот срок 

не му дозволи излегување во текот на работното 
време заради барање на ново запослување; 

9) ако во работната книшка ги внесе казните 
или други негативни податоци за работникот; 

10) ако нх работникот не му ја врати работната 
книшка по престанокот' на работниот однос, односно 
ако не му ја предаде работната книшка на органот 
на службата за посредување на трудот; 

11) ако тарифниот правилник не го држи на 
видни и пристапни места; 

12) ако наградите на учениците во стопанство-
то и на учениците на училишта со практична обука 
не ги исплатува во полн износ; -

13) ако на работников не му предаде писмена 
пресметка на личниот доход. 

За дејствија од точ. 5, 6, 9 и 10 од претх-одниот 
став ќе се казни и одговорното лице во секоја друга 
организација за прекршок со парнична казна од 500 

до 5.000 динари. 

Член 3^6 
Организацијата ќе се казни за прекршок со 

парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари: 
1) ако со своите правила односно со правилни-

кот не определи заштитни мерки при работата или 
не донесе правилник за хигиенско-техничките за-
штитни мерки при работата, кога е должна да го 
стори тоа; 

2) ако не организира посебна хигиенско-технич-
ка служба, кога е должна да го стори тоа; 

3) ако работникот при приемот или распореду-
вањето на работното месно не го запознае со опасно-
тите и други штетни појави во врска со работата, 
или на нив не му укаже во текот на работата; 

4) ако не ги истакне на видни места поважните 
одредби од соодветните прописи за хигиенско-тех-
ничката заштита при работата; 

5) ако на свој трошок на роботниците не им 
обезбеди и ^о исправна состојба не ги одржува лич-
ните заштитни средства, како и ако не се грижи 
работниците да ги употребуваат нив на соодветен 
начин; 

6) ако на опасна работа распореди-работник кој 
не ги исполнува пропишаните посебни услови за 
вршење на таква работа; 

7) ако распореди работник на работа противно 
на одредбите од 'членот 50 на овој закон; 

8) ако пушти во погон уреди без одобрение од 
инспекторот на трудот; 

9) ако не обезбеди укажување прва помош на 
работниците; 

10) ако не обезбеди сместување и исхрана или 
превоз на работниците, кога е должна да 
го стори "тоа. 

За дејствија од претходниот став ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице во организацијата 
со парична казна од 1.000 до 15.000 динари. 

Член 397 
Ако работникот не се придржува за своите 

должности предвидени во чл. 55 и 56 од овој закон, 
како и за други упатства и наредби во врска со 
хигиенско-техничката заштита при работата, ќе 
се казни дисциплински, а во повторен случај ќе 
се казни за прекршок со парчина казна до 5.000 
динари. 

Член 398 
Работодавецот ќе се казни за прекршок со па-

рична казна од 5.ООО до 100.000 динари ако со до-
говорот за работа со работникот договори услови 
понеповолни од оние што се предвидении со ко-
лективниот договор, или не склучи со работникот 
договор во писмена форма. 

Член 399 
Работодавецот ќе се казни за прекршок со па-

рич,на казна: 
1) од 10.000 до 200.000 динари — за дејствие од 

членот 392 став 1 точка 3 од овој закон; 
2) од 5.000 до 100.000 динари — за дејствија 

од членот 393 од овој закон, освен дејствијата од 
точ. 21 до 25; 

3) од 3.000 до 50.000 динари — за дејствија од 
членот 394 од овој закон, освен точ. 1, 2, 16, 17 и 18; 

4) од 3.000 до 20.000 динари — за дејствија од 
членот 395 од овој закон, освен тон. 1, 4 И и 13. 

Член 400 
За постапката по стопанските престапи од чле-

нот 391 и 302 од овој закон се надлежни окружните 
стопански судови. 

Адми1нистративво-казнената постапка по прекр-
шоците од чл. 393 до 399 на овој закон се води спо-
ред одредбите на Основниот закон за прекршоците. 

Д Е Л Ш Е С Т И 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 401 
До донесувањето на прописите за минималните 

лични доходи на работниците, минималните лични 
доходи во смисла на овој закон ќе се утврдуваат 
врз основа на тарифните ставови што на одделни 
работници им се Определени според тарифните 
правилници на стопанските организации донесени; 
според одредбите од главата XIX на Сојузниот 
општествен план за 1957 година. 

Тарифните ставови од претходниот став ќе се 
пресметаат на нови износи со вклучување на соод-
ветните придонеси што се плаќаат од личниот до-
ход на работниците, а потоа ќе се намалат за 20%. 

Во стопанските организации што во 1957 година 
вршеле расподелба на вкупниот приход со утвр-
дување на доходот, минималните износи на личните 
доходи според одредбите од овој член се утврдуваат 
врз основа на нето износите на тарифните ставови 
на работниците, определени според тарифните пра-
вилници од 1957 година, што служеле за утврду-
вање на заштитениот платен фонд. 

Член 402 
До донесувањето на прописите за минималните 

лични доходи, тарифните ставови што служат како 
минимални износи на личните доходи ќе се .утвр-
дуват во новооснованите стопански организации во 
границите на тарифните ставови според ст. 1 и 2 на 
претходниот член за соодветните работни места во 
тарифните правилници на постојните стопански 
организации од иста стопанска гранка односно 
стопанска дејност на подрачјето на околијата. Ако 
на подрачјето на околијата не постојат стопански 
организации од иста стопанска гранка или стопан-
ска д е ј н о с т , височината на тие тарифни ставори 
во новооснованата стопанска организација ќе се 
определи според височината на тарифните ставови 
во таквите стопански организации на територијата 
на Југославија. 

Височината на тарифните славови од прет-
ходниот став се утврдува во додатокот кон тари-
фниот правилник на новооснованата "стопанска 
организација кој спогодбено го донесуваат 'работ-
ничкиот совет на стопанската организација, заед-
ничката комисија на двата собора на народниот 
одбор на општината и синдикалната организација. 

Ако работничкиот совет на стопанската орга-. 
низација. комисиите на народ,ниот одбор на општи-
ната и синдикалната организација не постигнат спо-
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годба за додаток кон тарифниот правилник според 
претходниот ста.в, за старците прашања решава 
околискиот арбитражен совет од членот 360 на о-вој 
ЗЅЅГГ -г 

Член 403 
А "о дзе или п ж ѕ ш стопански о-рганизации 

се спојуваат или се припојуваат, како т ар-и ф-ил ста-
вови утврдување на мш-шм.алнитз лични доходи 
на работниците ќе служат износите на тарифните 

, с о с о в и ипо според одредбите од членот 401 од овој 
за-кон им бсдле определени на ра.ботниците во спое-
вите односно припоените стопански организации. 

Член 404 
До донесува.њето на прописите за минималните 

лични доводи, тарифните станови за новите работни 
места и за -работниците на тие работни места што 
ќ^ слузтат за утврдување на минималните лични 
доходр1 ќе се определат според височината на тари-
фните ставови за соодветните работни места одно-
сно за работниците во стопанската организација 
определени според' одредбите од членот 401 од овој 
закон. 

Стопанската орган,и з аци ја е должна по барање 
од советот од народниот одбор на општината над-
лежен за работите на трудот и на работни односи 
тарифните ставови според претходниот став за но-
вите работни места да ги усогласи со тарифните 
ставови на постојните работни места, ако се утврди 
дека не се во согласност. 

Против решението на советот на народниот од-
бор на општината од претходниот став може да му 
се изјави жалба на советот на народниот одбор на 
околијата надлежен за работите на трудот и на р а -
ботни односи во срок од 15 дена од денот на доста-
вата на решението. 

Износите на тарифните ставови утврдени потем 
усогласувањето по барањето на советот на народ-
ниот одбор на општината, ќе се применуваат од де-^ 
нот на ставањето на барањето за усогласување. 

Член 405 
Соборот на производителите на н а р о д ^ о т одбор 

на околијата ќе нареди ревизија на нивото на та-
рифните ставови определени според одредбите од 
чл. 402 и 404 во новооснована стопанска организа-
ција или во постојана стопанска организација за 
новите работни места ако се тие , тарифни ставови 
определени над тарифните ставови според членот 
401 во постојните стопански организации односно 
за по,с-тојните работни места. 

Член 406 
,До донесувањето на прописите за минималните 

лични доходи во минималниот личен доход на р а -
ботниците влегуваат и следните примања: 

1) кесонските и тунел ските додатоци и додато-
ците за работа во вода; 

2) додатоците за посебните услови на работата 
на авиомеханичарите; 

3) летачките додатоци; 
4) хранарината на летаните; 
5) додатоците за укрцаниот персонал на бродо-

вите^цистерни (танкери) и додатоците на укрцаниот 
персонал на бродовите што превезуваат опасни то-
вари, како и додатокот на укрцаниот персонал на 
бродовите што пловат во тропски краишта; 

6) нуркачките додатоци; 
7) посебните додатоци на дувачите на стакло; 
8) премиите на летаните; 
9) пиротехничкиот додаток. 
Примањата од претходниот став влегуваат во 

минималниот личен доход на работниците само во 
стопанските организации кои, според прописите за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации од 1957 година, тие примања ги исплату-
вале како плати пред утврдувањето на' добивката, 
односно со кои тие примања се признавани за за -
штитен платен фонд. 

Примањата од ставот 1 влегуваат, во минимал-
ниот личен доход на работниците во износите што 
според прописите од претходниот став И се призна-

ваш! на стопанската организација во пресметување-
то на добивката односно заштитениот платен фонд, 
пресметани па нови износи согласно со одредбите 
ед членот 401 став 2. 

Член 407 
Како минимални износи на личните доходи на 

работниците на земјоделските задруги во 195В го-
дина ќе служат износите на договорените плати 
што се применувани во 1^57 година, зголемени за 
соодветните износи на придонесите што се плаќаат 
од личниот доход на работниците, та намалени за 
20%'. 

Ако земјоделската задруга во 1957 година до-
говорените нето плати ги зголемила за соодветните 
придонеси и ги пресметала во бруто износи, ќе из-
врши зголемување на соодветните придонеси и на-
малување од 20% според одредбите од претходниот 
став врз основа на договорените нето износи на 
платите од 1957 година. 

Член 408 
- Расподелбата на средствата за лични доходи на 

работницргге утврдени во завршната сметка на сто-
панската организација за 1957 година ќе се ИЗРЕЧИ 
според одредбите од Уредбата за платите на работ-
ниците на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 18/57). 

Член 409 
Правата на работнициве со кои се здобиле до 

денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се 
остваруваат според досегашните прописи. 

При одлучувањето за правата за време на при-
времена безработност, со решението посебно се 
утврдуваат правата според досегашните прописи, а 
посебно правата според овој закон. 

Член 410 
До донесувањето на посебни прописи за програ-

мите и за начинот на полагање на стручните испи-
ти и за траењето на приправничкиот стаж (член 
158), на работниците во стопанските организации 
согласно ќе се применуваат прописите што важат за 
приправниците к а ј државните органи или установи. 

Се овластува Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет, во спогодба со Секретарија-
тот' за општа управа на Сојузниот извршен совет, 
да донесува упатства за согласна примена на про-
писите од претходниот став. 

Член 411 ^ 
До донесувањето на прописите врз основа на 

членот 59 од овој закон, остануваат во сила доне-
сените одлуки, правилници и други прописи за за -
штитните мерки при работа, ако не се во спротив-
ност со одредбите од овој закон. 

Член 412 
Стопанските организации се должни своето р а -

ботење во поглед на ноќната работа на жените и 
мла,дината да го усогласат со одредбите од овој ^за-
кон до Ѕ0 јули 1958 година. 

Член 413 
Стопанските организации се должни своите. 

правила да ги сообразат со одредбите од главата 
X на вториот дел од овој закон односно да донесат 
правилник за работните односи во срок од шест 
месеци од денот на влегувањето сила на овој 
закон. 

Член 414 
Одредбите од овој закон за работните книшки 

ќе се применуваат и на: 
1) членовите на претставничките тела на ор-

ганите на власта што примаат постојана награда 
за својата работа; 

2) избраните лица на постојани должности со 
постојана награда во општествените организации, 
стручните здруженија и коморите, ако тоа" им е 
единствено или главно занимање. 

Одредбите од овој закон за работните книшки 
ќе се применуваат и на другите лица за кои ќ \ 
се определи тоа со посебни прописи. 
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Член 415 
Со републички закон се регулираат, сообразно 

со начелата од овој закон и во рамките на овој 
закон, работните односи на куќните помошнички, 
на настојниците на згради, на работниците во до-
машната дејност, на селскостопансхите работници 
к а ј приватни работодавци и на другите слични 
категории работници на кои, поради посебниот ка-
рактер но нивниот работен однос, не можат не-
посредно да се применуваат одредбите од овој закон. 

Член 416 
До донесувањето на законот на стопанските 

пр,естапи, на повредите на одредбите од овој закон 
и на постапката за примена на казнените мерки 
предвидени во чл 391 и 392 на овој закон согласно 
ќе се применуваат одредбите од чл. 75 до 81 и чле-
нот 83 од Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации.^ 

Член 417 
Од 1 јануари 1958 година престануваат да 

важат: 
1) Уредбата за заснивање и престанок на ра-

ботните односи, и Правилникот за содржанието и 
начинот на склучување договори за оабота („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", 'бр. 84/48 и 29/49); 

2) Уредбата за постапка за откажување работ-
ниот однос на работниците и службениците ' на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/52, 33/52 и 1/56): 

3) Уредбата за работните книшки, освен чле-
нот 3 од оваа уредба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр.' 7/52); 

4) Уредбата за надокнади на работниците и 
службениците на стопанските организации за вре-
ме отсуствување од работа' („Службен лист на 
ФНЧТ". бр. 27/52. 22/53 и 5/54); 

5) Уредбата за матеви јадното обезбедување и 
за другите права на работниците и службениците 
што се наоѓаат впемено вон работен однос („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бо. 16/52, 39 '52 и 1/56), освен 
чл 6 и 9 од оваа уредба, коп остануваат во. сила 
до донесувањето на прописи според одредбите од 
членот 89 точка 2 и членот 94 од овој закон; 

6) Уредбата за заштита на трудните жени . и 
мајки-дпилки во работниот (службенички) однос 
(„Службен ттист на ФНРЈ", бр. 31/49, 88/49 и 35/52); 

7) Уредбата за исплата принадлежности на ра-
ботници!%, наместениците и службениците кои што 
се повикани на отслужување редовниот воен срок 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 98/46); 

8) Одлуката за забрана на ноќната работа на 
младината во индустријата, градежништвото и соо-
браќајот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/55); 

9) Одлуката за забрана на ножната работа на 
жените запослени во индустријата и градежни-
штвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56); 

10) Уредбата за забрана да се запомнуваат ж е -
ните и младината на определени работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/52 и 27/52); 

11) Уредбата за правото на службениците на 
општествените организации на отпремнина („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/52); 

12) Уредбата за дисциплинската и материјална-
та. одговорност на работниците во државните прет-
пријатија, надлештва и установи („Службени лист 
па ФНРЈ", бр. 27/49 и 41/50; 

13) Уредбата за платен годишен одмор на работ-
пријатија, надлехптва и установи („Службен лист ' 
на ФНРЈ", бр. 27/49 и 41/50); 

14) Уредбата за плаќање работниците на дено- I 
вите на државни празници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 41/47); 

15) Уредбата за платите на работниците на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/57); 

16) Уредбата за платите на работниците и слу-
жбениците на железничките транспортни претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 36/55); 

17) Уредбата за платите на службениците и ра-. 
ботниците на претпријатија во состав на Заедни-
цата на стопанските претпријатија на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 36/55); 

18) Уредбата за платите на работниците и слу-
жбениците во задругите и задружните организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52); 

19) Уредбата за плаќање на работниците и наме-
стениците запослени к а ј приватните работодавачи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52 и 2/53). 

Покрај прописите од ставот 1 нЅ овој член, со 
денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
стануваат да важат и сите други прописи што се 
во спротивност со одредбите од овој закон. 

Член 418 
Се овластува Секретаријатот за трудот на Со-

јузниот извршен совет да издава, во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работи на ф и -
нансиите, упатства за спроведување на одредбите 
од овој закон за надоместоците (чл. 40 до 42 и 225 
до 228). 

Член 419 
Се овластува Сојузниот извршен совет да може 

да донесува поблиски прописи за спроведување на 
овој закон 4 

За донесување поблиски упатства за начинот на 
спроведување на одделни одредби од овој закон Со-
јузниот извршен совет може овластувањето да го 
пренесе врз соодветните државни секретаријати од-
носно секретаријатите на Сојузниот извршен совет. 

Член 420 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вивањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1958 година. 

664. 

в У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ-

ТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија ,и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за јавните службеници, што го 
усвои Сојузната народна скупштина' на седницата 
на Сојузниот собор од 11 декември 1957 година. 

ПР бр. 28 
12 декември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тнто, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Д Е Л П Р В 
општи ОДРЕДБИ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Г л , а в а I 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
(П Со јавната служба се обезбедува вршењето 

на пгботите од општ општествен интерес, како и 
вршењето на други јавни работи утврдени со закон. 

(2)- Јавната служба во смисла на овој закон ја 
вршат државните органи и самостојните установи 
на кои според законот им е доверена јавната 
служба. ^ 
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Член 2 
(1) Јавните службеници се лица кои во д р ж а в -

ните органи и самостојните установи ги вршат ра -
ботите, на јавната служба како свое редовно за -
нимање. 

(2) Заради остварување на задачите и работите 
на јавната служба, јавните службеници, покра ј 
правата предвидени со Законот за работните од-
носи, имаат и посебни права, како и посебни овла-
стувања и должности утврдени со овој закон. 

(3) Одредбите од овој закон важат и за работ-
ниците запослени во ^државните органи и во само-
стојните установи, ако изречно не е определено 
поинаку. -

Член 3 
(1) Јавни службеници се лицата запослени: 
1) во државни органи; 
2) во установи во областа на просветата, нау-

ката и културата; 
3) во здравствени установи; 
4) во заводи за социјално осигурување и во 

установи за социјална заштита; 
5) во други установи што врз основа на закон 

се осниваат заради вршење на јавната служба. 
(2) Со закон и со прописи на Сојузниот одно-

сно републичкиот извршен совет - донесени врз 
основа на законско овластување може да се пред-
види и лицата запослени во други установи и л ^ 
организации да имаат статус на јавни службеници, 
или може да се определи на таквите лица да се 
применуваат одделни одредби од овој закон. 

(3) За воените лица што се во постојана слу-
жба на Југословенската народна армија в а ж а т по-
себни сојузни прописи. 

Член 4 
Одредбите од првиот дел на овој закон и дру-

гите соодветни одредби од овој закон в а ж а т и за 
службениците на стопанските кокори, стручните 
стопански здруженија , задружните сојузи, банките, 
штедилниците и други организации од сличен 
карактер. 

Член 5 
(1) Лицата што влегуваат во состав на службени 

југословенски делегации во земјата или во стран-
ство имаат својство на јавни службеници. 

(2) Југословенските држав јани што се почесни 
конзули на Федеративна Народна Република Југо-
славија во странство се сметаат за јавни службе-
ници во поглед на своите должности И одговор-
ности. 

Член 6 
(1) Назначувањето и унапредувањето на слу-

жбеници во определени звања и положаи се засно-
вува врз личните способности, стручното знаење, 
успехот во работата и годините на службата. 

(2) Стручното знаење се утврдува врз основа 
на школската спрема или спремата ^постигната во 
пракса, утврдена со определени испити, како и врз 
основа на други услови што ги предвидуваат за -
конот и прописите донесени врз основа на него. 

" Член 7 
(1) Службениците се назначуваат, по правило, 

врз основа на конкурс. 
(2) За назначувањата, унапредувањата и з а д р у -

гите определени службенички односи се решава 
врз основа на предлог' односно мислење на посебни 
комисии или во согласност со нив. 

Член 8 
(1) Органите на кои им е ставено во надлежност 

донесувањето на одлуки за назначување, унапре-
дување и за други службенички односи се незави-
сни во донесувањето на тие одлуки.^ 

(2) Недозволено е и казнив^ според законот 
влијанието при донесувањето на акти за службе-
ничките односи во намера да се повластат одделни 
лица или прифаќањето на таквото влијание. 

Член 9 
Службениците ј-а вршат службата врз основа и 

во рамките на законите и други ,прописи односно 
статути, како и во согласност со прописите и пра-
вилата за работа на соодветната служба. 

Член 10 
(1) Секој службеник одговара според законот за 

повредите на службената должност во вршењето 
на службените работи што му се доверени. 

(2) Одговорноста на службениците може да биде 
кривична, дисциплинска и материјална. 

Член 11 
(1) На службениците и на другите граѓани што 

имаат правен интерес во поглед на определен слу-
жбенички однос обезбедено им е правото на жалба 
против актите со кои е повредено нивното право 
или правен интерес. 

(2) Право на жалба има и синдикалната орга-
низација, без оглед на ставот на нејзините прет-
ставници во комисиите. 

Член 12 
Службениците се ослободени од сите такси за 

поднесоците и актите во управната постапка во вр -
ска со остварувањето на своите права ^во службата. 

Член 13 
(1) Одредбите од првиот дел на овој закон се 

заеднички за сите јавни службеници. 
(2) Кога со посебен сојузен закон или со про-

писи донесени врз основа на овластувањата од со-
јузен закон е. предвидено отстапување од одред-
бите на овој закон, ќе се применуваат тие посебни 
прописи. 

Член 14 
Општите одредби за работните односи (Дел I) 

од Законот за работните односи важ;ат и за јавните 
службеници, ако со овој закон не е определено 
поинаку. 

Г л а в а И 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДРЕДБИ 

1. Општи грижи за спроведувањето на овој закон 
Член 15 

(1) Сојузниот извршен собет, републичките из-
вршни совети, извршните совети на автономните 
единици, народните одбори на околиите и општи-
ните се грижат, секој во рамките на својот дело-
круг, за спроведувањето на овој закон и за сите 
општи прашања од значење за положбата на ј ав -
ните службеници и за стручното унапредување на 
јавната служба. 

(2) Кои работи што со овој закон се ставени 
во надлежност на републичкиот извршен совет ќе 
ги вршат извршните совети на автономните еди-
ници, се определува со прописи на Извршниот со-

.вет на Народното собрание на Народна Република 
Србија. 

(3) Освен овластувањата утврдени со овој з а -
кон, Сојузниот извршен совет може да донесува 
прописи со кои ќе се утврдуваат општите начела 
за работа на органите, установите и службите на 
кои им се доверени грижите за спроведување на 
овој закон или кои непосредно учествуваат во не-
говото извршување. 

2. Комисии за службенички работи 
Член 36 

(1) З а вршење на определени управни работи 
утврдени со овој закон се формираат сојузна, реа 
публички, покраинска, обласна, околиски и ода 
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штински комисии за службенички работи, како. 
самостојни органи на управата. 

(2) За службениците во единиците и установите 
на Југословенската народна армија определени ра-
боти од надлежноста на Сојузната комисија за 
службенички работи врши комисијата што се фор-
мира во Државниот секретаријат за работи на на-
родната одбрана (член 18 став 3). 

Член 17 
(1) Сојузната, републичките, покраинската и 

обласната комисија за службенички работи се со-
ставени од седум до девет постојани членови, од 
кои два члена се претставници на синдикатот. 

(2) Покрај постојаните членови, комисијата мо-
ж е да има и потребен број повремени членови 
именувани од редот на службениците на одделни 
служби и од претставници на синдикатот. Овие чле-
нови учествуваат рамноправно во работата на ко-
мисијата кога се претресуваат прашања од соод-
ветната служба, како во пленум така и во совети. 

(3) Претседателот и членовите на комисијата 
ги именува соодветниот извршен совет. Претстав-
ниците на синдикатот ги делегира соодветниот ор-

. ган на Сојузот на синдикатите. 
(4) Одделни постојани членови на комисијата 

можат да се назначуваат да ја вршат должноста во 
комисијата како редовна службеничка должност. 

(5) Комисијата што се формира во Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана се 
состои од пет до седум членови што ги именува 
државниот секретар за работи на народната од-
брана. 

Член 18 
(1) Сојузната и републичките комисии за слу-

жбенички работи, секоја во својот делокруг: 
1) даваат согласност на решенијата за назна-

чување во определени звања, односно за унапре-
дување, во случаите предвидени со овој закон; 

2) решаваат за приговорите на државните ор-
гани, самостојните установи и организациите про-
тив актите на надлежниот орган на управата со 
кој се оспорува законитоста на решенијата за слу-
жбеничките односи; 

3) решаваат во втор степен по жалбите на слу-
жбениците во случаите предвидени со овој закон; 

4) даваат согласност на отказите на службе-
ници на сојузните и републичките органи, како и 
на службеници на самостојните установи над кои 
тие органи вршат надзор, ако со посебен закон или 
со прописи на Сојузниот извршен совет не е опре-
делено поинаку (член 22); 

5) вршат и други работи што им се ставени в(3 
надлежност со овој закон и со други прописи за-
сновани врз закон. 

(2) Покраинската односно обласната комисија 
за службенички работи имаат иста надлежност 
како и републичката комисија. 

(3) Во надлежност на комисијата за службе-
нички работи во Државниот секретаријат за ра-
боти на народната одбрана спаѓаат работите од ста-
вот 1 точ. 2—4 на овој член. 

Член 19 
(1) Сојузната и републичките комисии за слу-

жбенички работи работат во пленум и во совети. 
(2) Секој совет има најмалку пет члена, од кои 

. еден е претставник на синдикатот. Членовите на 
советот ги определува претседателот на комисијата. 
За член на совет може да биде определен и повре-
мен член на комисијата. 

(3) Претседатели на советот се претседателот 
на комисијата или некој од нејзините постојани 
членови. 

(4) Комисијата решава во пленум за давањето 
на согласност од членот 18 точка 1, а во совети — 
за давањето на согласност во другите случаи пред-
видени со овој закон, за отказите, за жалбите и за 
Приговорите. 

(5) Решенијата што се донесуваат во совет се 
сметаат - како решенија на комисијата и нив ги 
потпишува претседателот на комисијата. 

(6) Комисијата и советот одлучуваат со мно-
зинство гласови на сите членови на комисијата од-
носно советот. 

(7) Член на комисијата може да бара неговото 
издвоено мислење да се внесе во записник. 

(8) Ако член на советот не се согласува со до-
несениот заклучок, предметот, по негозо барање, 
му се доставува на пленумот на решавање. 

(9) Комисијата донесува правилник за својата 
работа, кој го потврдува соодветниот извршен со-
вет. Со правилникот за работа може да се пред-
види комисијата да ги решава во пленум и онг 'е 
прашања што се предвидени за решавање го совет. 

(10) Административните работи^ на комисија ги 
врши секретаријатот за општа управа на Сојузниот 
односно на републичкиот извршен совет. 

Член 20 
(1) Комисиите за службенички работи на околи-

јата и на општината имаат три до седум члена. 
Еден член се делегира од соодветниот орган на Со-
јузот на синдикатите. Секретарот на народниот од-
бор е член на комисијата според својот положај. 

(2) Претседателот и.членовите на комисијата ги 
именува и ги разрешува народниот одбор ,во заед-
ничка седница на двата собори. 

(3) Комисијата решава со мнозинство гласови 
на сите свои членови. 

(4) Административните работи на комисијата ги 
врши секретаријатот за општа управа односно слу-
жбениците што ќе ги определи секретарот на на-
родниот одбор. 

Член 21 
Комисиите за службенички работи на околија-

та и на општината ги спроведуваат конкурсите за 
службеници на народниот одбор и даваат согласност 
на отказите на службеници на народниот одбор и 
на установите над кои надзорните права ги вршат 
органите на народниот одбор. 

Член 22 
Сојузниот извршен совет може да пропише за 

службениците од определени служби да се форми-
раат посебни комисии за откази. Со тие прописи се 
определуваат составот и работата на комисијата, со-
гласно со начелата од овој закон. 

3. Грижи за стручното унапредување на службата 
и за кадрите 

Член 23 
(1) Сојузните и републичките органи на управа-

та надлежни за одделни служби односно струки 
(матични управни органи) се грижат за унапредува-
њето на работата на соодветната служба односно 
струка и за стручното оспособување на кадрите, 

(2) Овие органи се должни да организираат со-
одветна служба што ќе се грижи за состојбата на 
кадрите и за потребите во поглед на кадрите, за 
стручните испити, курсевите и семинарите, и што 
ќе ги води пропишаните евиденции за стручните 
кадри. 

(3) Кои органи се матична во смисла на ставот 
1 од овој член, определува Сојузниот извршен со-
вет односно републичките извршни совети согласно 
со прописите на Сојузниот извршен совет. 

Член 24 
(1) За секој службеник се води персонален 

лист со сите податоци за движењето во службата. 
(2) Персоналниот лист е јавна исправа. 
(3) Службеникот има право да се запознае со 

содржината на својот персонален лист. 
(4) Содржината и начинот на водењето на 

персоналниот лист ги пропишува Секретаријатот за 
општа управа на Сојузниот извршен совет. 
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4. Систематизација 
Член 25 

(1) Секој државен орган и секоја установа и 
организација има своја систематизација. 

(2) Со систематизацијата се определуваат слу-
жбеничките места според утврдената организација, 
како и според делокругот односно задачите на ор-
ганот или установата. 

(3) Со актот за систематизација се утврдува н а ј -
ниското звање односно другите услови на стручно-
ста потребни за одделни функции односно работни 
места, ако тие услови не се определени со закон 
или со други прописи. За определени места со актот 
за систематизација може да се определи и на јви -
сокото звање. 

(4) Назначувања и унапредувања можат да се 
вршат само на местата утврдени со систематизаци-
јата. 

(5) Систематизацијата во администрацијата на 
претставничките тела ја утврдуваат самите тие тела. 

(6) Систематизацијата во сојузните и републич-
ките органи ја пропишува соодветниот извршен со-
вет, а систематизацијата во органите на народниот 
одбор — народниот одбор. За систематизацијата во 
органите на народниот одбор одлучуваат двата со-
бори на народниот одбор рамноправно. Извршниот 
совет може да овласти друг орган во определени 
рамки да врши промени на утврдената систематиза-
ција. Исто така, народниот одбор може во одлуката 
за систематизација да ги определи границите 
во кои промените на утврдената систематизација^ќе 
ги врши околискиот односно општинскиот собор. 

(7) Систематизацијата во самостојните установи 
и организации ја утврдуваат највисоките органи на 
управувањето, а ја потврдува органот што им го 
потврдува статутот односно правилата, ако со зако-
нот или со прописите за оснивање на установата 
или организацијата не е определено поинаку. 

(В) Предлогот на систематизацијата им се става 
па ует-тд на службениците на органот односно на 
установата пред поднесувањето до органите надле-
ж н и за з^тврдување на систематизацијата. 

(9) Забелешките на службениците што не ќе би-
дат усЕоени му се доставуваат заедно со предлогот 
на органот надлежен за утврдување на системати-
зацијата. 

5. Административна инспекција 
Член 26 

(1) Заради обезбедување правилна примена на 
ОВОЈ закон и на прописите донесени врз основа на 
него, како и заради унапредување на администра-
тивното работење, се установува административна 
инспекција како служба на секретаријатот за општа 
управа на извршните совети и на народните одбори 
на околиите. 

(2) Оваа инспекција врши надзор над примената 
на прописите за систематизацијата, освен система-
тизацијата во органите од членот 25 став 5 на овој 
закон, и укажува стручна помош во организирање-
то на администрацијата и административното р а -
ботење: 

(3) Инспекцијата на Секретаријатот за општа у -
права на Сојузниот односно на републичките извр-
шни совети ја оценува и законитоста на решенијата 
за службеничките односи- според членот 79 на овој 
закон. 

Член 27 
(1) Ако административната инспекција утврди 

груби н е у р е д н о с т во административното работење 
ќе поднесе предлог за поведување дисциплинска ,по-
стапка против одговорниот службеник. 

(2) Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 
прописи за организацијата и работата на админи-
стративната инспекција. 

Г л а в а III 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА С Л У Ж Б Е Н И Ц И Т Е 

Член 28 
(1) Според стручната спрема се установуваат 

звањата, а положаите според одговорноста и посеб-
ните овластувања. 

(2) Условите за здобивање со звање се пропи-
шуваат со овој закон и со прописите донесени врз 
основа на него. Условите за назначување на поло-
ж а и се определуваат со посебни прописи. 

Член 29 
(1) Според стручната спрема звањата на слу-

жбениците се: 
1) звања за кои општ услов е висока стручна 

спрема (звања од прва група); ^ 
2) звања за ' кби општ услов е Виша стручна 

спрема (звања од втора група); 
3) звања за кои општ услов е средна стручна 

спрема (звања од трета група); 
4) звања за кои општ услов е н и ж а стручна 

спрема (звања од четврта група). 
(2) Одредбите од претходниот став не се одне-

суваат на службениците што вршат помошни р а -
боти (помошни службеници). З а лицата што се при-
маат во служба за помошни службеници општ 
услов е завршено четириодделенско основно у -
чилиште. 

3) Во поглед на распоредувањето на работници-
те во органите и установите и во нивните работил-
ници (технички персонал), в а ж а т посебни прописи. 

Член 30 
(1) Како ЈЈЈручна спрема во смисла на овој 

закон се Подразбира, и тоа: 
1) како висока стручна спрема — завршен ф а -

култет или нему рамна висока школа, пропишан 
стаж и положен стручен испит; 

2) како виша стручна спрема — завршена виша 
школа, пропишан стаж и положен стручен испит; 

3) како средна стручна спрема — завршена 
средна школа за општо образование односно средна 
стручна школа, пропишан стаж и положен стручен 
испит; 

(4) како н и ж а стручна спрема — осумгодишно 
училиште или нему рамна спрема, пропишан стаж 
и положен стручен испит, односно определени кур-
севи и сл. што даваат стручни технички знаења 
по задолжителното школување, пропишан стаж и 
положен стручен испит. 

(2) Средна, виша или висока стручна спрема 
се признава и без соодветна школска к в а л и ф и к а -
ција ако по пат на посебен испит ко ј опфаќа 
теориски и практични знаења се утврди дека слу-
жбеникот се здобил со потребно стручно знаење и 
со стручна способност за вршење на работите на 
звањето за кое се бара поголема стручна спрема. 

(3)"Што се смета како стручна спрема за опре-
делени звања во одделни служби и под кои услови 
се признава стручната спрема според одредбата од 
претходниот став, се определува со прописите за 
стручната спрема на службениците од одделни 
служби. 

Г л а в а IV 
ЗАСНОВУВАЊЕ НА С Л У Ж Б Е Н И Ч К И ОДНОС 

1. Општи одредби 
Член 31 

(1) За службеник може да се назначи лице што 
ги исполнува следниве општи услови: 

1) да е југословенски држав јанин ; 
2) да е полнолетно; 
3) да не е под истрага; 
4) да е телесно и душевно способно за служба. 
(2) Лицето што стапува во служба покра ј оп-

штите услови треба да ги исполнува и посебните 
услови предвидени со прописи за одделни служби. 
Со прописи на Сојузниот извршен совет може д ^ 
се предвиди како услов за стапување во определена 
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служба или за назначувања н а определени места 
или во определени звања — лицето што се назна-
чува да не е осудувано за определени кривични 
дела, односно да има граѓански права. 

(3) За вршење канцелариско-технички работи 
и работи што ги вршат помошни службеници, мо-
жат, по исклучок, да се назначуваат и лица што 
имаат наполнети 16 години возраст. Во поглед на 
условите за прием во служба на техничкиот пер-
сонал важат одредбите од Законот за работните 
односи. 

(4) Странски државјанин може да биде назна-
чен за службеник само по одобрение од Сојузниот 
односно републичкиот извршен совет. 

Член 32 
Дипломатските и конзуларните претставници на 

Југославија во стр,анство се должни при склучува-
њето на договорот за прием во служба на странски 
државјани и на југословенски државјани чие по-
стојано престојувалиште е во земјата каде што 
се наоѓа претставништвото, да ги земаат предвид 
и прописите за работните односи што важат во 
земјата каде што се наоѓа претставништвото. 

2. Конкурс 
Член 33 

(1) Службеничките места се пополнуваат врз 
основа на конкурс. 

(2) Лицата кои по договорот за стипендија се 
обврзани да стапат во служба на определен орган 
или установа, се назначуваат без конкурс. 

Член 34 
(1) Конкурс не е задолжителен за местата на кои 

службениците се назначуваат со указ на Претсе-
дателот на Републиката, со решение на претседа-
телот на народното собрание, со решение на извр-
шниот совет или во согласност со извршниот совет. 

(2) Конкурс не е задолжителен ниту за назначу-
вање на техничкиот персонал (член 29 став 3) и на 
х о н о р а р и т е службеници (член 48), ако со прописите 
не е предвиден конкурс. 

Член 35 
(1) На упразнети места можат без кокурс да се 

назначуваат службеници од истиот орган односно 
установа или од истата организационо поврзана 
служба, по претходно прибавено мислење од кон-
курсната комисија дека службеникот ги исполнува 
условите предвидени за упразнетото место. 

(2) Надвор од случаите предвидени во претход-
ниот став, службеници можат да се назначуваат 
без конкурс само по одобрение на комисијата од 
членот 18 на овој закон. 

Член 36 
(1) Кокурсот мора да биде објавен и не може 

да се заклучи пред истекот на 15 дена од денот на 
објавувањето. 

(2) Објавата за конкурс мора да содржи осо-
бено опис на местата на ко^ се однесува конкурсот 
и условите што треба да ги исполни кандидатот. 

(3) Конкурсот за местата за кои е потребна ви-
ша и висока стручна спрема се објавува најмалу 
во еден службен весник. 

(4) За другите места конкурсот се објавува на 
обичаен начин, а во секој случај на огласната 
табла во службените простории на органот односно 
установата. -

(5) Кандидатите можат да се пријавуваат до 
истекот на последниот ден определен во објавата 
за конкурсот. 

Член 37 
(1) Конкурсот го спроведува конкурсна коми-

сија. 
(2) Конкурсната комисија ја именува на време 

од една година старешината надлежен за назна-
,чување, ако со овој закон или со посебни прописи не 
е определен друг орган за именување на коми-
сијата. 

Член 38 
(1) Конкурсната комисија не може на никој да 

му спречи да учествува на конкурсот. 
(2) Конкурсната комисија мора да даде мислење 

за секој кандидат што учествувал на конкурсот. 
(3) Конкурсната комисија има право да ги про-

верува на год ен начин стручното знаење и личните 
способности на кандидатите. 

(4) Конкурсната комисија му поднесува писмен 
и образложен извештај н а , органот што одлучува 
за назначувањето за тоа кои од кандидатите ги 
исполнуваат пропишаните услови. Во извештајот 
комисијата дава и свое мислење за кандидатите врз 
основа на податоците за стручните квалификации, 
за праксата, и стручните и научните работи и за 
другите факти што ги проверила самата, давајќи, 
по правило, предлог за изборот, ако со посебни про-
писи не е предвидено изборот да го врши самата 
комисија. 

(5) Ако е со пописите за одделни служби или со 
одлука на органот што одлучува за назначувањето 
предвиден конкурс со испит, изборот. се врши и 
според резултатот покажан на испитот. 

Член 39 
(1) Врз основа на извештајот од конкурсната 

комисија изборот го врши органот кој е со прописи 
овластен да одлучува за назначувањето, ако со 
закон не е предвидено изборот да го врши некој 
друг орган. 

(2) Органот што одлучува за назначувањето мо-
ж е да изврши избор само меѓу кандидатите кои спо-
ред оценката од конкурсната комисија ги исполну-
ваат условите. Ако тој орган не прифати ниеден од 
предложените кандидати, тој е должен да ја извести 
конкурсната комисија за своите. причини. Во таков 
случај се смета дека конкурсот не успеал. 

Член 40 
(1) Ако ни на повторениот конкурс не се при-

јават кандидати што ги исполнуваат пропишаните 
услови, по предлог од конкурсната комисија може 
да се назначи лице што во поглед на стручната 
спрема не ги исполнува условите предвидени за 
упразнетото место, ако комисијата најде дека тоа 
според своите стручни способности одговара за тоа 
место. ' ' 

(2) Надлежната комисија од членот 18 на овој 
закон може да одобри назначување според претход-
ниот став да се изврши и по првиот неуспешен кон-
курс. За службениците на органите и установите на 
народните одбори на општините одобрение дава око-
лиската комисија за службенички работи, 

Член 41 
(1) За резултатите на конкурсот се известуваат 

сите кандидати што учествувале на, конкурсот. Кан-
дидатите во исто време ќе се предупредат и на пра-
вото на жалба според ставот 2 од овој член. 

(2) Лицето што учествувало. на конкурсот или 
чиј правен интерес е повреден против актот за на-
значување може да изјави жалба, ако смета" дегса 
конкурсот не е спроведен според пропишаната по-
стапка или дека назначеното лице не ги исполнува 
условите пропишани со законот и со конкурсот, и ли 
ако е назначено лице што не учествувало на кон-
курсот Ако органот што решава за жалбата утврди 
дека конкурсот не е спроведен според пропишаната 
постапка, ќе го поништи актот за назначување и 
самиот конкурс, а ако вазначеното лице не ги испол-
нува условите предвидени со законот или со кон-
курсот или не учествувало на конкурсот, ќе го по-
ништи само актот за назначување. 

3. Назначување 
Член 42 

(1) За секое лице што стапува во служба се до-
несува решение за назначување. 

(2) Со решението за назначување се утврдува 
звањето, функцијата односно положбата и платата.' 
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Член 43 
(1) Службениците ги назначува и ги донесува 

другите решенија за нивните службенички односи 
старешината на органот односно на устновата (ста-
решината надлежен за назначување), ако со про-
писи не е предвидено да ги назначува определен 
колегијален орган или да ги избира колективно 
тело. 

(2) За службениците што ги назначуваат коле-
гијални органи односно што ги избираат колективни 
тела, ,решението за назначување го издава стареши-
ната на органот, односно на установата или старе-
шината овластен од тоа тело (во натамошниот текст: 
старешината надлежен за назначување). Овој ста-
решина ги донесува другите решенија за службе-
ничките односи на овие службеници, освен реше-
нијата за разрешување. 

(3) За разрешувањето на службениците од прет-
ходниот став одлучува органот што ги назначува. 

(4) Содржината и формата на решението за н а -
значување и на решенијата за другите службенички 
односи ги пропишува Секретаријатот за општа упра-
ва на Сојузниот извршен совет. 

Член 44 
(1) Кога потребата на службата го бара тоа, опре-

делени права и должности на службениците можат 
да се утврдат и со договор, но само во случаите што 
се изречно предвидени со закон или со прописи до-
несени врз основа на овластување од сојузниот 
закон. 

(2) Со договорот може да се утврди и траењето 
на службеничкиот однос на определено време, но 
најдолго на пет години. 

4. Стапување на должност -т ^ 
Член 45 

(1) Службеничкиот однос настанува со денот на 
стапувањето на должност, врз основа на решението 
за назначување. 

(2) Назначеното лице е должно да се јави на 
Должност во срок од десет дена од денот на приемот, 
на решението за назначување, ако надлежниов ста-
решина не му го продолжи овој срок од оправдани 
причини. 

/ (3) Ако на значеното лице не се јави на должност 
во срокот определен во претходниот став, се смета 
дека решението за назначување не е ни донесено. 

Член 46 
За лицата што стапуваат во служба врз основа 

на договор, денот на стапувањето на должност се 
утврдува со договорот. 

Член 47 
(1) Лицето што првпат стапува во с л у ж б а в а дава 

оваа свечена из јава : 
„Изјавувам дека во својата работа ќе се придр-

жувам за уставот и законите, дека должноста на 
службеник ќе ја вршам совесно и дека ќе настоју-
вам да придонесам за остварувањето на начелата и 
за за јакнувањето на социјалистичкиот поредок на 
Федеративна Народна Република Југославија." 

(2) Изјавата се дава пред старешината надлежен 
за назначување. 

(3) При давањето на из јавата 'старешината ќе го 
запознае службеникот со неговите основни должно-
сти во с л у ж б а т а / 

(4) Изјавата ја потпишува службеникот а ја за -
верува старешината пред кој е д ед ен а. 

(5) Одредбите од претходните ставови не се од-
несуваат на техничкиот персонал. 

а 
5. Повремена работа 

Член 48 
За извршување на вонредни и повремени работи 

за кои со систематизацијата не се определени по-
стојани места, како и за работа на места кои пора.н,и 
помалиот обем на работите на бараат полно работно 
време, можат да се земаат на работа хонорари!! слу-

жбеници, кои за својата работа примаат оп,ределен 
хонорар. 

Член 49 
(1) Странски д р ж а в ј а н и можат да се назначуваат 

за хонорарна службеници и на местата утврдени со 
систематизаци ј ата. 

(2) Југословенски д р ж а в ј а н и можат да се назна -
чуваат за хонорарна службеници на местата утвр-
дени со систематизацијата, но најдолго на една го-
дина. 

(3) Хонорарен службеници можат да се запеелат 
на постојана работа само во согласност со комиси-
јата од членот 18 на овој закон. 

(4) Ограничувањата од ст. 2 и 3 на овој член не 
се однесуваат н а назначувањето на х о н о р а р и т е на-
ставници, на универзитетете, на високите и вишите 
школи и на уметничките академии и на соработни-
ците на научните установи. 

Член 50 
(1) Со хонорарните службеници се склучува до-

говор. 
(2) Договорот за хонора,рната служба ги содржи 

особено: работите.што ќе ги врши хонорарниот слу-
жбеник, работното Бреме, височината на хонорарот, 
траењето на хонорарното запослување и начинот 
на престанокот на службата 

(3) Договорот за хонорарната служба не може да 
содржи одредби што би биле во спротивност со од-
редбите од овој закон или со прописите донесени врз 
основа на него. ^ 

(4) За лицата што како хонорарен службеници 
се поставуваат на определен положај , се донесува 
решение за поставувањето на тој положај . 

(5) Хонорарните службеници што се назначуваат 
на постојана работа можат да добијат и соодветно 
звање. 

\ Член 51 
На техничкиот персонал што во органите и уста-

новите се зема за вршење на повремени -работи со-
1 гласно се применуваат одредбите од Законот за ра-

ботните односи што се однесуваат за повремената 
работа. 

Г л а в а V 
ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ ВО В Р Ш Е Њ Е Т О 

НА С Л У Ж Б А Т А ' 
Член 52 

(1) Службеникот е должен доверените му работи 
да ги врши според законот, совесно и уредно, при-^ 
држува јќи се за прописите и насоките на надлежни-
те органи. 

(2) Службеникот е должен да се грижи за пра-
вилното извршување на законите, во својата работа 
да го употреби сето свое знаење и да пројавува 
полна лична активност и иницијатива, внимавајќи 
на работната дисциплина и правилата на службата. 

Член 53 
Службениците што се наоѓаат на чело на органи, 

установи или на други' организациони единици од-
говорни се како за извршувањето на работите на 
кои се овластени, така и за акти ти и мерките што 
ги презеле или пропуштиле да ги преземат заради 
извршувањето на тие работи. Тие не се ослободени 
од одговорноста со тоа што постои одговорност на 
службениците што непосредно ги извршуваат так-
вите акти и мерки. 

Член 54 -
(1) Службеникот е должен да ги извршува на-

редбите од надлежните старешини и да постапува 
по нив. 

(2) Ако службеникот смета дека е издадената на-
редба незаконита или несомнено прстивна на општи-
те општествени интереси, тој е должен да му ги 
стави своите забелешки на оној што ја издал на-
редбата Потем вака ставените ззбешки службе-
никот може да ја запре наредбата од изврш,ување. 
Повторената писмена наредба службеникот е дол-
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жен да ја изврши, и во тој случај е ослободен од 
одговорноста за нејзиното извршување. 

(3) Службеникот е должен и повторената пи-
смена наредба да ја запре од извршување ако таа 
би претставувала кривично дело, но во таков случај 
е должен веднаш да го извести старешината непо- -
средно повисок од оној што ја издал наредбата, од-
носно повисокиот орган. Ако ваква наредба изврши, 

4 службеникот одговара заедно со старешината што 
ја издал наредбата. 

Член 55 
Во извршувањето на своите службени должно-

сти службеникот секогаш мора да има предвид дека 
целта на јавната служба е исполнување на зада-
чите од општ интерес за социјалистичката опште-
ствена заедница и остварување на правата на гра-
ѓаните, установите и организациите. 

I 
Член 56 

(1) Службеникот е должен да ја чува службе-
ната тајна. 

(2) Обврската за чување на службената тајна 
трае и по престанокот на службата: 

(3) Како службена тајна се подразбира сето она 
што службеникот го дознал во службата, а што,, кога 
би се изнесло, би можело да ги оштети интересите 
на службата или оправданите интереси на граѓа-
ните, установите или организациите. 

(4) Со прописи за одделни служби може побли-
ску да се определи што се смета како службена 
тајна. 

(5) Старешината надлежен за назначување мо-
ж е да го ослободи службеникот од чувањето на 
службената тајна. 

Член 57 
(1) Службеникот, по правило, ги врши работите 

што спаѓаат во кругот на неговата редовна должност. 
(2) Кога потребата го бара тоа службеникот е 

должен по наредба да ги работи и оние службени 
работи што не спаѓаат во кругот на неговата ре-
довна должност. 

Член 58 
(1) Службеникот може вон редовното работно 

време, за награда, да работи к а ј друг орган, уста-
нова или претпријатие, само ако е тоа во склад со 
неговата службена положба и ако не е тоа од -штета 
по вршењето на работите од неговата постојана 
служба. 

(2) Писменото одобрение за работа според прет-
ходниот став го дава старешината на органот од-
носно на установата к а ј која службеникот е посто-
јано запослен. ' 

(3) Службеникот не смее да има споредно за-
послување во оние стопански организации и уста-
нови над кои надзор во поглед на законитоста на 
работата односно инспекција врши органот во кој 
е тој запослен. 

Член 59 ^ ^ 
(1) Службеникот не може да прима почесни по-

ложаи или членство што повлечуваат вршење на 
определена должност во меѓународни организации' 
или установи и организации на странски држави 
без одобрение од Сојузниот извршен совет или од 
органот што ќе го определи тој. 

(2) Служба во меѓународни организации и л и \ 
установи службеник може да прими само кога ќе 
добие одобрение од органот од претходниот став. 

(3) За патување во странство по покана од 
странски установи или организации потребно е 
претходно одобрение од старешината на органот 
односно установата. 

Член 60 
Службениците можат да вршат друтџ самостојна 

професионална дејност само ако тоа не е во спро-
тивност со нивниот службен положај, согласно со 
прописите што важат за одделни служби. 

Член 61 
Службеникот не може по основот на своето слу-

жбено својство да прима подароци или да има не-
какви други користи од органи, установи, органи-
зации или поединци. . 

Член 62 
(1) Службеникот е должен да носи службена 

облека за време на службата во оние4 служби во 
кои е пропишано носење на службена облека. 

(2) Во кои служби постои обврска за носење 
службена облека за време на службата, се опреде-
лува со закон или со прописи на Сојузниот извр-
шен совет. 

(3) Службената облека ја добиваат службеници-
те бесплатно. 

Член 63 
(1) Службеникот што е спречен да дојде на 

должност е должен за тоа да го извести својот не-
посреден старешина најдоцна во срок од 24 часа. 

(2) Службеникот не смее да се отстрани од дол-
жноста без претходно одобрение од надлежниот ста-
решина или без итна причина која мора да ја 
оправда веднаш по враќањето на должност. 

Член 64 
(1) Надлежните управни органи се должни да 

им дадат заштита на службениците против закани, 
напади и слични постапки, што можат да бидат 
преземени против овие во врешењето и по повод 
вршењето на службата. 

(2) Со прописи на Сојузниот извршен совет 
може да се предвиди на службениците во определе-
ни служби за повредите и штетите в што ќе ги пре-
трпат во случаите од претходниот став да им се 
дава надоместок, независно од правата што ги имаат 
тие од социјалното осигурување. 

Г л а в а VI 
ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 

1. Плати 
Член 65 

(1) Платата на службеникот се состои од основ-
на и од положај на плата. 

(2) За службениците од одделни служби, струки 
или на определени места, може да се установува и 
посебен додаток. 

3) Во платата од претходните ставови содржани 
се и придонесот на буџетите од личниот доход на 
работникот, придонесот за социјално осигурување 
и придонесот за станбена изградба. 

Член 66 
(1) Основната плата се определува според зва-

њето и годините на службата. 
(2) Основните плати се распоредуваат во два-

есет и два платни разреди и тие за секој месец 
изнесуваат: р 

Платен разред Динари 
11 56.100 
12 52.500 

III 48.800 
Ш 45.200 

III 39.800 
IV 30.400 
V 33.800 

VI . 31.600 
VII ф 29.600 

VIII 27.500 
IX 25.800 
X 24.100 

XI 22.400 
XII 20.700 

Ј XII I 19.100 
XIV 17.900 
XV 16.800 

XVI 15.700 
XVII 14.900 

XVIII 14.200 
XIX 13.600 
XX 12.900 
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(3) Во определени, платни разреди постојат пе-
риодски покачувања, кои се составен дел на основ-
ната плата. 

(4) Периодското покачување изнесува една по-
ловина од разликата меѓу месечниот износ на плат-
ниот разред во кој е предвидено периодското по-
качување и месечниот износ на наредниот платен 
рћзрсд. 

Член 67 
(1) Ако со сојузен закон или со прописи на Со-

јузниот извршен совет не е предвидено поинаку, 
рамките за распоредување на звањата во платни 
разреди се: 

1) платните разреди од XX до XII — за зва-
њата од четврта група; 

2) платните разреди од XVI до VIII - за зва-
њата од трета група; 

3) платните разреди од XIV до VI — за звањата 
од втора група; 

4) платните разреди од XII до 1ј за звањата 
од прва група. 5 

(2) Во одделни служби можат и определени по-
ложен да се распоредат во платни разреди. Во та-
ков случај службениците добиваат основна плата 
според положајот^ независно од звањето, ако е тоа 
поповолно за нив. 

Член 68 
(1) Положајната плата ја имаат сите службе-

ници што се распоредуваат во платни разреди. 
(2) Положај ната плата се определува според 

значењето на работното место односно положајот 
или според звањето. 

3) Во службите во кои положајната плата се 
определува според звањето, на службениците што 
го заземаат положајот полојалната плата им се 
зголемува за определениот износ над износот што 
би го имале според звањето. 

(4) Најниската положајна плата изнесува 1.600 
динари, а највисоката 45.100 динари. 

т Член 69 
(1) За вонредна работа и за особени успеси во 

работата на службениците можат да им се даваат 
и награди. 

(2) Во определени служби и за определени ра-
боти може да се установи давање надоместок за 
работата преку редовното работно време. 

(3) Во кои случаи и под кои услови ќе се дава 
наградата според ставот 1 односно надоместокот за 
работата преку редовното работно време, се опре-
делува со прописи на Сојузниот извршен совет. 

Член 70 
За службениците запослени на определени ра-

ботни места во одделни служби може, согласно со 
прописите на Сојузниот извршен совет, да се уста-
нови определување на платата зависно од ефектот 
на работата или да се воведуваат премии за пости-
гнатиот поголем ефект во работата, ако таквиот 

/ начин на наградување и одговара на природата на 
работите и на начинот на финансирањето. 

(2) Платата на помошните службеници изнесува 
месечно 12.100 динари, а со покачувања според го-
дините на службата до 15.800 динари. 

(3) Со прописите од претходниот член се опре-
делуваат поблиските услови за добивање на пока-
чувања на платата. Со тие прописи може за по-
мошните службеници што се запослени во служби 
каде што се потешки условите - на работата да се 
установува посебен додаток. 

Член 73 
(1) На хонорарните службеници хонорарот им 

се определува до височината на платата ,на редов-
ниот службеник (член 65) на соодветно место, сра-
змерно со работното време. 

(2) На високите стручњаци што ќе се земат за 
извршување на определена задача, во согласност 
со комисијата од членот 18 на овој закон, може да 
им се определи хонорар независно од одредбите на 
претходниот став. 

(3) На службениците што учествуваат во рабо-
тата на испитни и други комисии или што држат 
предавања на курсеви, семинари и сл., хонорарот 
може да им се определи по час или паушално. 

(4) Поблиски одредби за повремената работа и 
за определување на хонорарите пропишува Секре-
таријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет. Овие прописи се донесуваат во согласност со 
соодветниот сојузен државен секретаријат односно 
со секретаријат на Сојузниот извршен совет ако со 
нив посебно се утврдува височината на хонорарот 
во определена служба. 

Член 74 
(1) Платите на службениците во странство со 

определуваат според звањата и положаите согласно 
со начелата утврдени со овој закон, а во сќлад со 
економските и други услови во одделни земји. 

(2) Прописи за платите на службениците во 
странство донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 75 
(1) Платата се исплатува месечно однапред, аќб 

со посебни прописи не е определено поинаку. 
(2) Платата тече од денот на Стапувањето на 

должност, а зголемувањето на платата од првиот 
нареден месец од денот кога службеникот се здобил 
со правото на зголемување. 

Член 76 
Делот на месечната плата од 6.000 динари што 

му се исплатува на службеник не може да биде 
предмет на никакво извршување за побарувана 
од службеникот. 

Надоместок и посебни давања 
, Член 77 

(1) На службеникот му припаѓа надоместок на 
трошоците за службено патуваше надвор од местото 
аа запослувањето, како и надоместок за трошоците 
во другите случаи што се во врска со вршењето 
на службата. 

(2) Условите и височината на надоместокот се 
определуваат со прописи на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 78 
Во одделни служби во кои природата на слу-

жбата и условите на работата' го бараат тоа, со 
прописи на Сојузниот извршен совет можат да се 
установуваат посебни погодности (бесплатен стан, 
огрев). 

3. Оценување законитоста на решенијата 
Член 79 

(1) Решенијата за назначување како и другите 
решенија за службеничките односи што повлечу-
ваат промена на звање или промена во платата по-
длежат на претходно оценување на законитоста. 

(2) На оценување на законитоста не подлежат 
решенијата што ги донесува извршен совет или што 
се донесуваат во согласност со извршен совет, ре-
шенијата што ги донесува претседателот на народно 

Член 71 
(1) Платата на техничкиот персонал се опреде-

лува според степенот на квалификацијата, работ-
ниот стаж и условите на работата. За овој персонал 
на определени работни места можат да се устано-
вуваат посебни додатоци или да се воведуваат пла-
ти по норма, односно премии (за заштеда на мате-
ријали и сл.). 

(2) На персоналот од претходниот став му при-
паѓа надоместок за работата преку редовното ра-
ботно време. 

(3) Прописи за платите на техничкиот персонал 
донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 72 
(1) Платата на помошните службеници се опре-

делува според работниот стаж и условите на ра-
ботата. 
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собрание, како ниту решенијата што ги донесува . 
комисијата од членот 18 на овој закон или. што се 
донесуваат во согласност со оваа комисија. 

(3) Оценувањето на законитоста го врши секре-
таријатот за општа управа на Сојузниот односно 
републичкиот извршен совет. 

(4) Оценувањето на законитоста на решенијата 
за службениците во единици и установи на Југо-
словенската народна армија го врши Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана. 

(5) Одредбата од ставот 1 на овој член не се 
однесува на техничкиот персонал. 

Член 80 
(1) Решението што подлежи на оценување на 

законитоста му се доставува на органот од прет-
ходниот член заедно со сите потребни податопи. 

(2) Оценувањето на законитоста на решението 
мора да се изврши во срок од еден месец од денот 
кога е примено решението. 

(3) Ако органот што го врши оценување на з а -
конитоста најде дека е решението основано врз 
закон, ќе го извести за тоа органот што го донесол 
решението. Таквото решение и' се доставува на 
странката и се извршува. 

(4) Ако се утврди дека решението не е осно-
вано врз закон, органот што го донесол решението 
е должен да донесе решение што ќе биде во склад 
со ставените забелешки. 

(5) Ако органот што го донесол решението сме-
та дека забелешките не се оправдани, може во срок 
од петнаесет дена да и' из јави приговор на коми-
сијата од членот 18 на овој закон. 

Член 81 
(1) Ако органов што го донесол решението не 

добие известување од органот надлежен за оцену-
вање на законитоста во срок од еден месец, ќе се 
смета дека нема забелешки и дека решението може 
да се изврши. 

(2) Органот што го донесол решението е должен 
да постапи и по забелешките што ги добил по исте-
кот на срокот од претходниот став, но во таков 
случај од службеникот не може да се бара вра -
ќање на п о в е д е примениот износ. 

Член 82 
За ^ з а к о н и т и т е исплати по решенијата од чле-

нот 79 на овој закон одговорен е сметкополагачот. 
Член 83 

Против решенијата што подлежат на оценување 
на законитоста жалба И се из јавува на комисијата 
од членот 18 на овој закон. Ако органот што го 
донесол решението во врска со забелешките вложи 

'попговор (член 80 став 5), жалбата ќ се доставува 
на комисијата заедно со приговорот. Во ваков слу-
ч а ј комисијата решава за жалбата при решавањето 
за приговорот. 

Г л а в а УП 
РАБОТНО ВРЕМЕ, ОДМОРИ И ОТСУСТВА 

1. Работно време 
Член 84 

(1) Редовното работно време на службениците 
изнесува седум часови дневно, а во службите во 
кои се работи во смени — осум часови. 

(2) За техничкиот персонал чи ја плата се опре-
делува по час (работилници, - п е ч а т н и ц а селскосто-
пански установи и др.) со прописите од членот 71 
може да се определи работно време во исто траење 
како и за работниците запослени на соодветни р а -
боти во стопанските организации. Во ваков случа ј 
редовното работно време на службениците се по-
клопува со работното време на техничкиот персо-
нал. 

(3) Работа преку редовното работно време може 
да се нареди по исклучок, кога тоа особена потреба 
на службата го бара. Вкупната прекувремена ра^-
бота може да изнесува најмногу осум часови во 
текот на една недева. Подолга прекувремена работа 

може да се нареди само во случаите кога е тоа 
поради јавниот интерес предвидено со прописи на 
службата. 

(4) Работата преку редовното работно време мо-
ж е да ја нареди само. старешината на органот од-1 
носно на установата. 

2. Годишен одмор 
Член 85 

(1) На службениците им се определува платениот 
годишен одмор според одредбите од Законот за р а -
ботните односи. 

(2) Хонорарните службеници што работат полно 
работно време имаат право на платен годишен од-
мор како и службениците од претходниот став. 

(3) Х о н о р а р и т е службеници што не работат 
полно работно време имаат право на неплатен го-
дишен одмор, ако не е договорен платен годишен 
одмор или ако со прописи не е изречно определено 
поинаку. 

Член 86 
За службениците на. служба во странство во 

оддалечени земји или во земји каде што се тешки 
климатските услови, со прописи на Сојузниот из -
вршен совет може да се определи подолг годишен 
одмор или други погодности во врска со користе-
њето на годишниот одмор. 

3. Отсуство 
Член 87 

(1) Непосредниот старешина во оправдани слу-
чаи може да му одобри на службеник да не дојде 
на должност заради свршување нужна приватна 
работа. Платените отсуства дадени според овој 
основ во една календарска година можат да изне-
суваат вкупно Најмногу седум дена. 

(2^ Платено отсуство подолго од седум дена 
може да му се одобри само на службеник што се 
упатува на пракса заради стручно усовршување. 
Платено отсуство подолго од една година може да 
се одобри само во согласност со комисијата од чле -
нот 18 на овој закон. 

(3) Старешината надлежен за назначување од-
носно старешината што ќе го овласти тој може да 
му одобри на службеник неплатено отсуство до 
еден месец заради свршување приватна работа, 
ако на јде дека е тоа оправдано и дека не би било 
на штета за нормалното вршење на р а б о т н о на 
службата во ко ја е запослен службеникот. Непла-
тено отсуство подолго од еден месец, но не подолго 
од три месеци може да се одобри само заради шко-
лува и тоа во согласност со комисијава од чле-
нот 18 н а ' о в о ј закон. 

(4) Неплатеното отсуство подолго од еден ме-
сец не се признава за напредување. 

Г л а в а VIII 
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ И ОТСТРАНУ-

В А Њ Е ОД Д О Л Ж Н О С Т А 
1. Општи одредби 

Член 88 
(1) За "повреда на службената должност с л у ж -

беникот одговара дисциплински. 
(2) Дисциплинска одговорност постои ако слу-

жбеникот ја сторил повредата со смисленост или 
од небрежност. 

(3) Кривичната одговорност не го исклучува 
дисциплинското казнување ако делото што било 
предмет на кривична постапка претставува и по-
вреда на службената должност. 

Член 89 
(1) Службеникот одговара дисциплински за 

дисциплинска неуредност или за , дисциплински 
престап. 

(2) Дисциплинската неуредност е полесна, а 
дисциплинскиот престап потешка повреда на слун 
жбената должност. 
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Член 90 
За дисциплински престапи се сметаат особено: 
1) несовесно или невнимателно вршење на слу-

жбата; 
2) обноска што му нанесува штета на угледот 

на службата; 
3) лекомисленост во чувањето на поверените 

списи и податоци; 
4) непреземање или недостаточно преземање на 

пропишаните мерки за осигурување на безбедно-
ста на поверените предмети и лица; 

5) непристојно држење во службата или надвор 
од службата, или препуштање на пијанство, како 
и пијанство за време на7службата; 

6) одбивање да се извршат поважни должности 
и потешка повреда на авторитетот на стареши-
ната; 

7) неуредно вршење на должноста што И нане-
сува очигледна штета на службата и на правата 
На граѓаните, установите и организациите; 

8) злоупотреба на положајот; 
9) пречекорување на службеното овластување; 
10) повторување на дисциплинските неуред-

ност^, 
11) повреда на службената тајна; 
12) секое дејствие, или пропуштање на деј-

ствие, со намера да се оневозможи правилното и 
брзото функционирање на службата; 

13) извршување на кое и д а ' е дејствие кое 
според Кривичниот законик претставува кривично 
дело против службената должност. 

Член 91 
(1) Казните за дисциплински неуредност со: 
1) опомена; 
2) укор; 1 

3) парична казна во износ до 5% од месечната 
основна плата, со тоа вкупниот збир на паричните 
казни во еден месец да не може да го премине 
износот од 10% од основната месечна плата на слу-
жбеникот. 

(2) Казните од точ. 2 и 3 на претходниот став 
-се запишуваат во персоналниот лист на казнетиот 
службеник. 

Член 92 
(1) Казните за дисциплински престапи се: 
1) намалување на основната плата за време од 

три месеци до една година, со тоа за секој одделен 
месец да не може да биде поголемо од 20% од 
основната плата на службеникот; 

2) запирање во напредувањето во повисок пла-
тен разред односно во повисоко " периодско пока-
чување до една година; 

3) запирање во напредувањето во повисоко 
звање односно забрана на унапредувањето на по-
висок положај за време од шест месеци до една 
година; 

4) сменување од положајот; 
5) отпуштање од служба на определен орган 

или установа, со забрана на враќање за време од 
'^дна до три години; 

6) отпуштање од определена служба, со за-
брана на враќање во таа служба за време од една 
До три години. 

(2) Казните за дисциплински престапи се за-
пишуваат во персоналниот лист. 

Член 93 -
(1) Гонењето на дисциплинските неуредности 

застарува за 30 дена, а во секој случај за шест 
месеци од денот на сторената повреда. 

(2) Извршувањето на казната за дисциплински 
неуредности застарува за три месеци од денот на 
правосилноста на решението за казната. 

^лен 94 
(1) Гонењето на дисциплински престапи заста-

рува за една година оД денот кога се дознало за 
делото, а во секој случај ѕа две години Од денот 
На извршувањето на делото. Ако делото повлечув^ 

и кривична одговорност, гонењето за дисциплин-
скиот престап застарува за истото време за коЗ 
застарува и гонењето за кривичното дело. 

(2) Извршувањето на дисциплинската казна 
за дисциплински престап застарува за една го-! 
дина од денот на правосилноста на пресудата. 

(3) Во поглед на прекинот на застареноста од 
ет. 1 и 2 важат согласно одредбите од Кривичниот 
законик. 

Член 95 
. (1) При одмерувањето на дисциплинската ка^-

зна се зема предвид тежината на повредата и реј-а 
зините последици, големината на штетата и оле-ч 
снителните и оте;жителнмте околности. 

(2) Во поглед на олеснителните и отежителните 
околности согласно се применуваат одредбите од 
Кривичниот законик. 

Член 96 
(1) Правосилна дисциплинска казна може - да 

се ублажи или службеникот може делумично од-
носно потполно да се ослободи од извршувањето 
на дисциплинската казна. Во случај на потполно 
ослободување од дисциплинската казна, се смета 
како да не бил службеникот ниту осудуван. 

(2) Ублажувањето односно ослободувањето од 
дисциплинска казна го врши Сојузниот односно 
републичкиот извршен совет по предлог од старе-
шината надлежен за назначување или по молба од 
службеникот, а по претходно прибавено мислење 
од првостепениот дисциплински суд. 

Член 97 
На службеникот казнет за дисциплинска неу-, 

редиост кој во срок од една година од денот на 
правосилноста на решението не стори никаква 
дисциплинска вина, како и на службеникот казнет 
,за дисциплински престап, освен со казната од чле-
нот 92 точ. 5 и 6 на овбј закон, кој во срок од три 
години од денот на правосилноста на пресудата не 
стори никаква дисциплинска вина, му се брише 
од персоналниот лист осудата за дисциплинска 
вина и се смета како да не е казнуван. 

2. Решавање за дисциплинската неуредност 
Член 98 

(1) За дисциплинската неуредност решава ста-
решината на органот односно на установата или 
старешината што ќе го овласти тој, според наче-
лата на општата управна постапка, ако со пропи-
сите за одделни јавни служби не е определено по-
инаку. За дисциплинската неуредност на стареши-
ните на органите и установите решава органот што 
одлучува за назначувањето. 

(2) Против решението за казната' за дисциплин-
ска неуредност службеникот има право на жалба 
до повисокиот старешина. Ако нема повисок старе-
шина, жалбата му се изјавува на дисциплинскиот 
суд од прв степен. Против решенијата што ги до-
несува извршниот совет нема место на жалба. 

(3) За службениците на управните органи' на 
народниот одбор, старешина на органот во смисла 
на првиот став од овој член е секретарот на на-
родниот одбор. 

(4) Право на жалба има и синдикалната орга-? 
Низација. 

3. Дисциплински судови 
Член 99 

(1) Казните за дисциплински престапи ги изре-
чуваат дисциплинските судови. 

(2) Дисциплинските судови се: 
1) околиски, како првостепени дисциплински 

судови — за службениците на управните органи на 
народните одбори, за службениците (стручни со-
работници, административни и помошни службе-
ници). на околиските судови и за службениците на 
установите и организациите над кои вршат надзор 
органите на народниот одбор на околијата о д н о с у 
на народниот одбор на општината; 
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2) обласни, покраински, републички и сојузни 
како првостепени дисциплински судови — за слу-
жбениците на обласните, покраинските, републич-
ките односно сојузните органи, за службениците 
на окружните, вишите стопански и врховните су-
дови, како и за службениците на установите и ор-
ганизациите над кои тие органи вршат надзор; 

3) виши ' дисциплински судови, како второсте-
пени, и тоа: обласните, покраинските, републич-
ките и Сојузниот виши дисциплински суд. 

(3) Околиските дисциплински судови се фор-
мираат при народниот одбор, а другите — при 
соодветниот извршен совет. 

(4) Сојузниот извршен совет може^ да формира 
одделни дисциплински судови за службениците од 
одделни служби. 

(5) Казните за дисциплински неуредноста и 
дисциплински престапи на претседателот и на чле-
новите на дисциплинскиот суд од прв степен, сто-
рени во својство на претседател односно 11а чле-
нови на дисциплинскиот суд, ги изречува пови-
сокиот дисциплински суд, а за дисциплинските 
неуредности и за дисциплинските престапи на 
претседателот и на членовите на повисокиот ДРХ-
сциплински суд — надлежниот извршен совет. 

(6) Пресудите на повисоките дисциплински су-
дови односно решенијата на извршните совети се 
конечни. 

Член 100 ^ 
(1) Дисциплинските судови судат во совет со-

ставен од претседател и два члена. Председаѕелот и 
членовите имаат свои заменици. 

, (2) Претседателот или еден член на секој ди-
сциплински суд мора да има правна спрема. 

(3) Претседателот и едниот член, како и нив-
ните заменици ги именува околискиот собор на 
народниот одбор односно извршниот совет. Другиот 
член и неговиот заменик го делегира соодветниот 
орган на Сојузот на синдикатите. 

(4) Функцијата на претседателот и на членови-
те на дисциплинскиот суд, како и на нивните заме-
ници, трае две години. 

(5) За својата работа дисциплинските судови му 
поднесуваат извештаи на народниот одбор односно 
на извршниот совет. 

Член 101 
(1) Претседателот и членовите на дисциплин-

скиот суд се независни во вршењето на својата 
должност и судат според законот. 

(2) Претседателот и членовите на дисциплин-
скиот суд, како и нивните заменици, при стапува-
њето на должност ја даваат оваа свечена изјава: 

„Изјавувам дека во својата работа ќе се при-
држувам за уставот и законите и дека должноста 
на члец на дисциплинскиот суд ќе ја вршам со-
весно и непристрасно." 

(3) Изјавата се дава пред претседателот на на-
родниот одбор односно пред секретарот на извр-
шниот совет. 

Член 102 
(1) Во случај на преместување или назначува-

ње на друга должност, за службеникот што сторил 
дисциплински престап останува надлежен дисци-
плинскиот суд што бил надлежен до преместува-
њето односно назначувањето. 

(2) Кога извршители на дисциплински престап 
се службеници за кои се надлежни разни дисци-
плински судови, судовите ќе се спогодат кој од нив 
ќе биде надлежен. Ако не се постигне спогодба, за 
сите обвинети службеници ќе биде надлежен оној 
дисциплински суд што ја започнал прв постапката. 

(3) Ако службеник на еден орган и биде. доде-
лен на работа на организациона единица од друг 
,орган, та стори дисциплински ,престап во таа еди-
ница, ќе биде надлежен дисциплинскиот суд што 
е надлежен за службеникот на тој друг орган. 

4. Дисциплинска постапка 
Член 103 

(1) Барањето за поведување дисциплинска по-
стапка му го поднесува на првостепениот дисци-
плински суд старешината надлежен за назначува-
ње на службеникот или старешината што ќе го 
овласти тој. 

(2) Против службениците на државните органи 
барање за поведување дисциплинска постапка мо-
ж е да подаде и соодветниот орган на управата од 
повисок степен ако службеникот повредата на слу-
жбената должност ја сторил во извршувањето на 
прописите за чие извршување се грижи тој орган. 
Овој орган може да подаде барање за поведување 
десциплинска постапка само ако надлежниот ста-
решина не постапил по барањето на органот од 
повисок степен за поведување на дисциплинската 
постапка. 

(3) Барање за поведување дисциплинска по-
стапка може да подаде и јавниот обвинител. 

Член 104 
(1) Откога ќе го прими барањето за поведување 

дисциплинска постапка, претседателот на дисци-
плинскиот суд определува иследник. Ако дисци-
плинскиов суд утврди дека иследувањето спровел 
дено од страна на старешината е потполно, ислед-
ните материјали ќе му ги достави на дисциплин-
скиот обвинител заради подигање обвинителен акт. 

(2) Дисциплинскиот обвинител го определува 
старешината надлежен за назначување. 

(3) Иследникот го спроведува иследувањето под 
надзор на претседателот на судот. 

(4) По завршеното иследување иследникот му 
ги доставува иследните материјали на дисциплин-
скиот суд. Ако дисциплинскиот суд одлучи да се 
поведе постапка, ѕој ќе го извести за тоа дисци-
плинскиот обвинител и ќе му ги достави иследните 
материјали заради подигање на обвинителниот акт. 
Во противно, дисциплинскиот суд ќе одлучи дека 
нема основ за поведување на дисциплинска по-
стапка. 

(5) Против решението на дисциплинскиот суд 
за подигање на обвинителниот акт нема место за 
жалба. 

Член 105 
(1) Ако дисциплинскиот суд најде дека деј.-

ствието на обвинетиот претставува и кривично де-
ло, тој ќе му достави пријава -на надлежниот јавен 
обвинител и ќе го извести за тоа старешината на 
службеникот, ако кривична пријава веќе не подал 
старешината. Дисциплинскиот суд ќе одлучи дали 
против службеникот ќе се води дисциплинската по-
стапка напоредно со кривичната или ќе ја одложи 
до конечна одлука на редовниот суд. 

(2) Ако дисциплинскиот суд најде дека делото 
на службеникот претставува неуредност а не ди-
сциплински престап, ќе го казни за неуредност. 

(3) Со пресудата службеникот ќе се осуди на 
плаќање на трошоците на дисциплинската постап-
ка, ако судот од оправдани причини не најде дека. 
службеникот треба потполно или делумично да се 
ослободи од. трошоците на дисциплинската постап-
ка. Ако службеникот е ослободен од одговорноста, 
трошоците на дисциплинската постапка ги подне-
сува органот во кој е запослен службеникот. 

Член 106 
.(1) Против пресудата односно решението на ди-

сциплинскиот суд од прв степен, ако со овој закон 
не е определено поинаку, службеникот и надлеж-
ниот старешина односно органот што подал барање 
за поведување на дисциплинската постапка, можат 
да му изјават жалба на надлежниот повисок ди-
сциплински суд во срок од 15 дена од денот на 
приемот на пресудата односно решението. 

(2) Жалбата од претходниот став може да ја 
изјави и синдикалната организација. 
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Член 107 
(1) Надлежниот орган односно старешината што 

го подал барањето за поведување на дисциплин-
ската постапка и службеникот можат против пра-
восилната пресуда да бараат обнова на дисциплин-
ската постапка под условите од Законикот за кри-
вичната постапка. 

(2) Оваа обнова може да ја бара и синдикал-
ната организација. 

Член 108 
(1) Против правосилните Одлуки на дисциплин-

ските судови јавниот обвинител' може да подигне 
барање за заштита на законитоста, ако е повреден 
закон. Барањето за заштита на законитоста на 
штета на службеникот може да се подаде во срок 
од шест месеци од денот на правосилноста на од-
луката. 

(2) За барањето за заштита на законитоста ре-
шава повисокиот дисциплински суд. Ако барањето 
за заштита на законитоста е подадено против пра-
восилна одлука на повисок дисциплински суд, за 
барањето решава советот за управни спорови на 
врховниот суд. 

Член 109 
Против службеникот се води дисциплинска по-

стапка и по престанокот на службата за дисци-
плинскиот престап што го сторил додека бил слу-
жбеник. 

Член НО 
(1) Ако со овој закон не е определено поинаку, 

дисциплинската постапка ќе се спроведува согла-
сно со одредбите од Законикот за кривичната по-
стапка. 

(2) При решавањето за жалбите на решенијата 
за дисциплинските неуредност, дисциплинскиот 
суд ги применува начелата на општата управна 
постапка. 

Член 111 
(1) Сите предмети во дисциплинската постапка 

се сметаат за итни. 
(2) Во дисциплинската постапка не се плаќаат 

никакви такси. 

5. Отстранување на службеник од должноста 
Член 112 

(1) Службеник ќе биде отстранет од должност 
за сето време додека се наоѓа во истражен затвор. 

(2) Решението за отстранување од должноста 
според претходниот став го донесува непосредниот 
старешина или повисокиот старешина. 

(3) Против ова решение нема место за жалба. 
Член 113 

(1) Службеникот може да се отстрани од дол-
жноста ако е против него поведена кривична или 
дисциплинска постапка, а дисциплинскиот престап 
е според својата тежина таков што би било штетно 
по интересите на службата да остане службеникот 
и натаму на должност. ? 

(2) Решението за отстранување од должноста 
според претходниот став, го донесува старешината 
на органот односно на установата, а за старешините 
на органите односно на установите — органот што 
одлучува за назначувањето. Против решението за 
отстранување од должноста службеникот може да 
му изјави жалба на надлежниот дисциплински суд 
од прв степен, кој е должен да донесе решение во 
врска со жалбата најдоцна во срок од еден месец 
од денот кога ќе ја прими жалбата. Решението на 
овој суд е конечно. 

(3) Против решението за одалечување од дол-
жноста што ќе го донесе^ извршниот совет нема 
место за жалба. 

(4) Поднесувањето на жалбата не го одлага из-
вршувањето на решението. 

(5) Отстранувањето од должноста може да трае 
најмногу три месеци. За отстранување од должноста 

преку овој срок потребно е одобрение од првосте-
пениот дисциплински суд. Оваа согласност не е 
потребна ако решението за отстранување од дол-
жноста го донесол извршниот совет. ^ 

Член 114 
(1) За време на отстранувањето од должност на 

службеникот од првиот нареден месец му се испла-
тува третина, а ако има семејство на издржување 
— половина од платата. 

(2) Полна плата на службеникот му припаѓа од ч 
денот на стапувањето на должност по донесувањето 
на решението за враќање на должност. 

(3) На службеникот му се враќа запрениот дел 
од платата: 

1) ако со правосилна пресуда од страна на дис-
циплинскиот суд е казнет само за дисциплинска 
неуредност; 

2) ако со правосилно решение е запрена кри-
вичната односно дисциплинската постапка; 

3) ако со правосилна пресуда во кривичната или 
дисциплинската постапка е ослободен од обвинени-
ето или обвинението е одбиено или отфрлено, но не 
поради ненадлежност на судот. 

Член 115 
За време на ,издржувањето на казната затвор 

на службеникот не му припаѓа плата. 

Г л а в а IX 
МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА СЛУЖБЕ-

НИКОТ 
1. Одговорност на службеникот за штета спрема 

орган или установа на јавната служба 
Член 116 

(1) Службеникот кој во врска со вршењето на 
службената должност, со своја вина ќе му стори: 
штега на орган или установа на јавната служба или 
органиазција, е должен да ја надомести оваа штета. 

(2) Ако е штетата сторена со службен акт или 
дејствие, службеникот е доЖкен да ја надомести 
штетата само ако е штетата предизвикана намерно 
или. од крајно невнимание. 

(3) Со прописи за одделни служби можат да се 
определат посебни случаи на одговорност за ште-
тата сторена во врска со вршењето на службената 
должност, но и во тој случај одговорноста мора да 
се засновува врз вината на службеникот. 

Член 117 
(1) Постоењето на штетата, нејзината височина и 

околностите под кои настанала ги утврдува посебна 
комисија, која се состои од три члена. 

(2) Членовите на ова,а комисија ги именува ста-
решината на органот односно на установата. 

(3) Врз основа на извештајот од комисијата ста-
решината со решение ја утврдува обврската на слу-
жбеникот да је надомести штетата во определена 
височина како и начинот на плаќањето, кое може 
да биде и во рати. Пред донесувањето на решението 
старешината секогаш ќе го сослуша службеникот. 
Ако шетата не го надминува износот од .10.000 ди-
нари, старешината може правото за донесување на 
решение за надоместок на штетата да го пренесе врз 
понизок старешина. 

'(4) Ако штетата ја сторил старешината надле-
жен за донесување на решението според ставот 3 на 
овој член, за штетата решава органот што одлучува 
за неговото назначување. 

(5) Против решението за надоместок на штетата 
не е дозволена жалба, ниту врз основа на него може 
да се спроведе извршување, туку само може да се 
предложи издавање на платен налог според одред-
бите од Законот за процесната постапка. 

Член 118 
(1) Пег барање од службеникот што је сторил 

штетата на предмети, надлежниот старешина, ако 
оцени дека службеникот е во можност, може да 
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позволи службеникот да го доведе предметот во 
исправна состојба на своја сметка. 

(2) Ако службеникот не го доведе предметот во 
исправна состојба во срокот што му е определен за 
тоа, ќе се донесе решение,, за надоместок на ште-
тата. 

Член 119 
(1) Ако штетата го надминува износот од 

100.000 динари, решението за надоместок на ште-
тата му се доставува на надлежниот јавен право-
бранител. 

(2) Јавниот правобранител може во срок од 
еден месец од денот на приемот на решението, а 
најдоцна во срок од три месеци од денот на доне-
сувањето на решението, со тужба пред редовен 
суд да бара службеникот да се осуди на плаќање 
на штетата во износ поголем од оној што е опре-
делен во решението. 

Член 120 
(1) Ако е штетата сторена со извршување на 

дисциплински престап, дисциплинскиот суд со пре-
судата ќе го расправи и прашањето за надоместок 
на штетата. 

(2) Ако височината на штетата не може вед-
наш да се утврди или ако со расправувањето за 
штетата би се пречел брзиот^тек на дисциплинска-
та постапка, дисциплинскиот суд ќе го расправи 
само прашањето на дисциплинската вина и за тоа 
ќе го извести надлежниот старешина заради одлу-
чување за надоместокот на штетата. 

(3) Правосилната пресуда на дисцигѓћинскиот 
суд во поглед на надоместокот на штетата е веро-
достојна исправа врз основа на која може да се 
бара издавање на платен налог според одредбите 
од Законот за процесната постапка. 

Член 121 
(1) Службеникот може да се ослободи од надо-

местокот, на штетата во целина или делумично, ако 
за тоа постојат оправдани причини. Решението за 
тоа го донесува старешината на органот односно 
на установата во согласност со органот надлежен 
за работи на финансиите. 

,(2) Старешината на органот односно на устано-
вата може ова право да го пренесе врз подрачните 
органи односно старешини за штетите кои не го 
надминуваат износот од 10.000 динари. 

2. Одговорност за штетата сторена на граѓани и 
правни лица 

Член 122 
(1) За штетата што службениците во врска со 

вршењето на службата ќе им ја сторат со своја 
незаконита работа на граѓани или на правни лица, 
одговара политичкотериторијалната единица уста-
новата со својство на правно лице односно органи-
зацијата чија служба се врши. 

(2) По исклучок од претходниот став, службе-
никот може да биде тужен за штетата сторена на 
граѓанин или на правно лице само во случај кога 
во кривичната постапка со правосилна пресува е 
осуден за кривично дело со кое предизвикал штета 
на граѓанин или на правно лице. 

(3) Нема одговорност за штетата што оштете-
ниот можел да је одбегне да вложил правно сред-
ство, но тоа пропуштил да го стори. 

Член 123 
(1) Оштетениот поднесува, по правило, барање 

за надоместок до оној орган, установа односно ор-
ганизација што одговара за штетата. Ако ова ба-
рање не се уважи во целина, или за него оној на 
кој му е поднесено воопшто не се изјасни во срок 
од два месеца од денот на поднесувањето на" бара-
њето, општетениот може да подаде^ тужба до над-
лежниот суд. 

(2) Оштетениот може веднаш во управниот спор 
во кој се побива законитоста на управниот акт, да 
бара надоместок на штетата што му била 'сторена 
со тој акт. 

(3) Со подигањето на тужбата против ПОЛИТИР 
чкотериторијадна единица, установа односно орга-ч 
низација, чија служба врши службеникот, се преки-
нува застареноста на тужбата против самиот слу-
жбеник, ако тужбата биде одбиена затоа што е во 
прашање дејствување на службеник кое не е во 

. врска со вршењето на службата, за кое не одговара 
политичкотериторијалната единица, установата или 
организаци ј ата. 

Член 124 
(1) Ако политичкотериторијалната единица, у -

становата односно организацијата го исплатила на-
доместокот на штетата, таа има право да бара од 
службеникот што је сторил штетата надоместок 
на она што е исплатено, под истите услови под кои 
има право на надоместок на штетата според членот 
116 став 2 на овој закон. 

(2̂  Барањето за надоместок на штетата од слу-
жбеникот застарува за шест месеци од денот на 
извршувањето на исплатата. 

(3) Ако службеникот не биде известен за ба-
рањето на оштетениот и не му биде овозможено 
против барањето да изнесе свои приговори, службе-
никот може да ги изнесе во постапката кога се 
бара од него надоместок. 

Член 125 
Правото за побарување на надоместок на ште-

тата, според членот 123 од овој закон, застарува 
според општите прописи за застареноста на поба-
рувањата. 

Член 126 
(1) Службеникот може да се ослободи од пла-

ќање на надоместокот на штетата (член 124) во це-
лина или делумично ако за тоа постојат оправдани 
причинил. Решението за тоа го донесува стареши-
ната на органот односно на установата во согла-
сност со органот надлежен за работи на финансиите. 

(2) Старешината на органот односно на устано-
вата може да го пренесе ова право и врз подрач-
ните органи односно старешини за штетите што не 
го надминуваат износот од 10.000 динари. 

Член 127 
Одредбите од чл. 122—126 на овој закон нема 

да се применуваат на оние случаи на одговорност 
на службеникот за штета сторена на граѓани или на 
правни лица што се регулирани со посебни прописи. 

Г л а в а X 
ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА 

1. Основи за престанок на службата 
Член 128 

Службата престанува: по спогодба; по отказ; 
по сила на законот, или по пресуда на дисциплин-
ски суд. 

2. Престанок на службата по спогодба 
Член 129 

(1) Службата може да престане врз основа на 
писмена спогодба меѓу службеникот и старешината 
надлежен за назначување. 

(2) Во писмената спогодба се утврдува и денот 
на престанокот на службата. 

(3) 'Службеничкиот однос заснован со договор 
на определено време или за извршување на опре-
делена работа, престанува со истекот на договор-
ниот срок односно со извршувањето на договоре-
ната работа. 

3. Престанок на службата со отказ 
Член 130 

(1) Службеникот има право да ја откаже слу-
жбата. 

(2) Отказот се дава во писмена форма. 
(3) Службеникот не може да ја откаже слу-

жбата за време на отстранувањето од должноста, 
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како и за време на траењето на дисциплинската 
постапка. 

(4) Ако службеникот со договор се обврзал 
определено време да остане во службата, не може 
да ја откаже службата до истекот на договорениот 
срок. 

Член 131 
(1) На службеникот може да му се откаже слу-

жбата само во согласност со надлежната комисија 
за службенички работр (член 18 точка 4 и член 21)Г 

(2) З а отказ на службата на хонорарни службе-
ници и на службеници што ги исполниле условите 
за старосна пензија не е потребна согласност од 
комисијата за службенички работи. 

Член 132 
(1) На службеникот не може да му се откаже 

службата: 
1) за време на боледување, болест, закрепну-

вање или годишен одмор; 
2) додека е на стручно усовршување или спе-

цијализација; 
3) додека е на дослужување на воениот срок 

до три месеци, односно додека е на воена вежба; 
4) на трудна жена, како и на мајка-доилка до 

наполнувањето на осум месеци доење. 
(2) Ако службеникот за време на отказниот 

срок добил покана за воена вежба или за дослу-
жување на воениот срок до три месеци, текот на 
отказниот срок се запира со заминувањето на ве-
жба односно на дослужување на воениот "срок, а се 
продолжува по враќањето од воена вежба односно 
од дослужување на воениот срок, без оглед на тоа 
кој го дал отказот: 

Член 133 
(1) Отказот се дава првиот ден во месецот, а 

ако е поднесен во текот на месецот, се смета дека 
, е даден првиот ден на наредниот месец. 

(2) Отказните срокови изнесуваат: 
а — за службениците од прва група — спо-

ред годините на службата, и тоа: 
1) до 10 години служба — 4 месеци; 
2) над 10 години служба — 6 месеци; 

б — за другите службеници — според го-
дините на службата, и тоа: 
1) до 5 години служба — 1 месец; 
2) над 5 до 10 години служба — 2 месеца; 
3) над 10 до 15 години служба — 4 месеци; 
4) над 15 години служба — 5 месеци. 

(3) Со договор може за службениците од прва 
група да се договори и подолг отказен срок, но не 
подолг од 12 месеци. 

(4) Отказниот, срок за хонорарните службеници 
изнесува 15 дена, ако со договор не е определен 
подолг отказен срок, 

(5) Отказниот срок за приправниците изнесува 
еден. месец. 

(6) За службениците што ги исполниле усло-
вите за старосна пензија отказниот срок изнесува 
три месеци. 

Член 134 
(1) Службеникот на кој му е откажана слу-

жбата има право на отпратнина ако во службата 
непрекинато поминал најмалу три години. -

(2) Отпратнината изнесува: од 3 до 6 години 
служба — еднокатен, по 6 до 10 години — двокатен, 
а по 10 години — четворокатен износ на месечната 
плата во последниот месец на службата. 

(3) Отпратнина не му припаѓа на службеник 
што исполнува услови за пензија. Ако службени-
кот се запосли во времето за кое треба да прима 
отпратнина, се одбива сразмерниот дел на отпрат-
нината. 

(4) Хонорарните службеници немаат право на 
отпратнина. 

Член 135 
Во годините на службата за отказниот. срок и 

за отпратнината се смета времето поминато во слу-
жбите за кои важи овој закон и времето што се 
признава за напредување според членот 195 став 
последен на овој закон. 

Член 136 
Одредбите од овој закон за откажувањето на 

службата не се однесуваат на службениците што 
се назначени во изборни звања според посебни 
прописи. Разрешувањето на овие службеници се 
смета како отказ, ако со тие посебни прописи не е 
определено поинаку. 

4. Престанок ка службата по сила на законот 
Член 137 

На службеникот му престанува службата по 
сила на законот: 

1) кога ќе стапи ца отслужување на воениот 
срок или на дослужување на воениот срок подолго 
од-три месеци; 

2) кога надлежниот орган за социјално осигу-
рување ќе утврди дека е трајно и потполно неспо-
собен за вршење на службата; 

3) кога ќе го оствари правото на старосна пен-
зија; 

4) кога ќе биде осуден на казната строг затвор 
или безусловно на казната затвор подолга од една 
година; 

5) кока ќе изгуби југословенско државјанство; 
6) кога самоволно ќе ја напушти службата и не 

се јави на должност за 7 дена. 

Член 138 
(1) Во случај на престанок на службата според 

точката 2 од претходниот ,член, службеникот има 
право на отпраткина под условите од членот 134 
на овој закон ако не ги исполнува условите за 
пензија според општите прописи за социјалното 
осигурување. 

(2) Во случај на престанок на службата според 
точката 3 од претходниот 'член, органот што одлу-
чува за назначувањето може со согласност на слу-
жбеникот да донесе решение службеникот и на-
таму да остане во служба. 

(3) Во случај на престанок на службата според 
точката 6"" од претходниот член, службеникот не 
може да биде примен во јавна служба за време 
од две години. 

5. Престанок на службата по пресуда на 
дисциплински суд 

Член 139 
По пресуда на дисциплински суд службата 

престанува кога службеник со правосилна пресуда 
ќе биде осуден на казната отпуштање од ,службата. 

6. Донесување на решението за престанок 
на службата 

Член 140 
(1) На службеник му престанува службата врз 

основа на решението за престанок на службата, 
што го донесува старешината надлежен за назна-
чување. 

(2) Во случаите од членот 137 точ. 2, 3 и 5 
решението за престанок на службата ^мора да се 
донесе во срок од три месеци од денот кога наста-
нала причината за престанок на службата, а во 
случајот од членот 139 - во срок од еден месец 
од денот на приемот на правосилната пресуда. 

(3) Во другите случаи од членот 137 решението 
за престанок на службата мора да се донесе, и тоа: 
од точката 1 — во текот на месецот во кој е дол-
жен службеникот да стапи на отслужување на 
воениот срок, а во случаите од точ. 4 и 6 — во 
срок од еден месец од денот на примањето на пра-
восилната пресуда (точка 4) односно од истекот на 
срокот за јавување на должност (точка 6). 
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Член 141 
(1) На службеникот за кој е донесено решение ' 

за престанок на службата, службата му престанува 
со разрешувањето од должноста. 

(2) Службеникот се разрешува од должноста 
во срок од еден месец од денот кога неговиот не-
посреден старешина го примил решението за пре-
станок на службата. 

(3) Од оправдани причини, а особено кога е 
во прашање службеник што бил сметкополагач, 
старешината што го донесол решението за преста-
нок на службата може срокот за разрешување да 
го продолжи, но најмногу за два месеца. 

(4) Ако службеникот не е на должност, а слу-
жбата му престанала според основот од членот 
137 точка 4, во решението за престанок на слу-
жбата ќе се означи дека службата престанала 'со 
денот кога пресудата станала правосилна. Во слу-
чајот од точката 6 на истиот член, во решението 
за престанок на службата ќе се означи дека слу-
жбата престанала со истекот на срокот за јаву-
вање на должност. 

(5) Ако службата престанува по отказ, слу-
жбеникот се разрешува од должноста со денот на 
истекот на отказниот срок. 

(6) Службеникот што ја откажал службата 
може надлежниот старешина по негова молба да 
го разреши од должноста и пред истекот на от-
казниот срок, ако тоа не е од штета по службата. 

(7) Ако е тоа во интерес на службата, надле-
жниот старешина може да го разреши од должно-
ста пред истекот на отказниот срок службеникот 
на кој му е откажана службата. 

Член 142 
(1) Службеникот има право на -плата до крајот 

на месецот во кој е разрешен од должноста. 
(2) Во случаите од ставот 4 на членот 141 слу-

жбеникот има право на, плата до денот што во ре-
шението е означен како ден на престанокот на 
службата, а во случајот од последниот став на 
истиот член до крајот на отказниот срок. 

Д Е Л В Т О Р 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 
ОДДЕЛНИ СЛУЖБИ 

А. СЛУЖБЕНИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
Г л а в а XI 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 143 

Службеници на државните органи во смисла 
на овој закон се службениците запослени во орга-
ните на управата, во претставничките тела и во 
извршните совети (во натамошниот текст слу-
жбениците на државната управа), како и службе-
ниците во судовите, во јавните обвинителства и во 
јавните правобранителства. 

Член 144 
(1) Службеникот ја врши, по правило, својата 

редовна службена должност во рамките на дело-
кругот на оној орган вО кој е назначен. 

(2) Со посебни прописи или со спогодба на 
надлежните народни одбори на општините може 
да се предвиди службеникот да ги врши како своја 
редовна службена должност работите од делокру-
гот на органот на управата на две или повеќе 
општини. 

Член 145 
(1) Според видот и карактерот на работите што 

ги вршат, службениците на државните органи се 
делат на управни, извршни и канцелариски слу-
жбеници. 

(2) Одредбата од претходниот став не се одне-
сува на сзгдиите, јавните обвинители, јавните пра-
вобранители и стручните соработници во судовите 
и јавните обвинителства. 

Член 146 
(1) Управни службеници се службениците што 

ги вршат оние управни и стручни работи со кои 
се остваруваат овластувањата на државните ор-
гани. 

(2) Извршни се оние службеници кои во слу-
жбите на одделни органи непосредно ги извршу-
ваат управните акти и мерки, и ги вршат рабо-
тите за заштита и обезбедување на примената и 
придржувањето на законите. 

(3) Канцелариски се оние службеници што вр-
шат работи на административна преписка, евиден-
ција, архива, ракување со инвентар и др., како ц 
службениците што ја вршат канцелариско-те-
хничката служба. 

I. Службеници на државната управа 
Г л а в а ХП 

ЗВАЊА 
1. Управни службеници 

Член 147 
(1) Звањата на управните службеници се: при-

оѓав, референт, виши референт, советник и виши 
советник. 

(2) Звањето пристав е звање од трета група; 
звањето референт — од трета, втора и прва група; 
звањето виши референт — од втора и прва група, 
а звањето советник и виши советник — од прва 
група. 

(3) Во сојузните органи постои и положај но 
звање — државен советник. 

Член 148 
(1) Службениците на дипломатско-конзулар-

ната струка, покрај звања од првата група од 
претходниот член, имаат и посебни дипломатско-
конзуларни звања: аташе, трет секретар, втор се-
кретар, прв секретар, советник, ополномошен мини-
стер II класа, ополномошен министер I класа и ам-
басадор. 

(2) Условите за здобивање со дипломатско-
конзуларни звања се определуваат со посебни про-
писи. 

Член 149 
Со прописи на Сојузниот извршен совет можат 

да се воведуваат и други звања за управните слу-
жбеници. 

2. Извршни службеници 
Член 150 

(1) За службениците што вршат работи на 
сметководството во сите органи, постојат звањата: 
смстковен режисер, сметководител и сметковен 
референт. 

(2) За службениците што вршат извршни ра-
боти во да.ноночната служба, постојат звањата: 
даночен извршител, даночник и даночен ин-
спектор'. 

(3) За службениците што вршат извршни ра-
боти во царинската служба, постојат звањата: ца-
рински надзорник, цариник и царински инспектор. 

(4) Звањата: сметковен режисер, даночен извр-
шител и царински надзорник се звања од четврта 
група, а звањата: сметководител и сметковен ре-
ферент, даночник и даночен инспектор, односно 
цариник и царински инспектор — од трета група. 

(5) За службениците што вршат извршни ра-
боти во другите служби, можат да се установуваат 
соодветни звања со правилникот што го донесува 
сојузниот државен секретаријат односно секрета-
ријат на Сојузниот извршен совет во согласност со 
Секретаријатот за општа управа на Сојузниот из-
вршен" совет. Со овие правилници се пропишуваат 
и условите за здобивање со звањата и се врши 
распоред на звањата во платни разреди. 
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3. Канцелариски службеници 
Член 151 

(1) Звањата на канцелариските службеници се: 
помошен канцелариски референт, канцелариски 
референт и администратор. 

' (2) За службениците што вршат канцелариски 
работи за кои покрај соодветната школска спрема 
е потребно и посебно умеење за да се постигне 
определен ефект во работата (дактилографи, сте-
н о г р а ф ^ , . постојат звањата: дактилограф ЈП, И, 
16 и 1а класа, стенограф и дебатен стенограф. 

(3) Звањето помошен канцелариски референт 
е од четврта група, а звањето канцелариски рефе-
рент и администратор — од трета група. 

(4) Условите за здобивање со звањата од ста-
вот 2 на овој член се определуваат со правилни-
кот, што го донесува Секретаријатот за општа 
управа на Сојузниот извршен совет. 

4. Посебни стручни звања 
Член 152 

(1) Посебни стручни звања постојат за службе-
ниците што вршат техиичпо-стручни работи во ор-
ганите на хидрометеоролошката, статистичката и 
геодетската служба и на службата за контрола на 
мерки и драгоцени метали. 

(2) Правилник за звањата на службеничките од 
претходниот став, за распоредот на звањата во 
платни разреди и за условите за здобивање со зва-
њата донесуваат: 

1) за службениците од статистичката и хидоо-
метеоролошката служба. — Сојузниот завод за 
статистика односно Сојузниот хидрометеоролошки 
завод во согласност со Сојузниот извршен совет; 

2) за службениците од геодетската служба — 
Сојузната геодетска управа во согласност со соју-
зниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите и со Секретаријатот за општа управа на Со-
јузниот извршен совет; ^ 

3) за службениците од службата за контрола 
на мерки и драгоцени метали — сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет во 
согласност со Секретаријатот за општа управа на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 153 
(1) Во сите служби постојат посебни стручни 

звања за службениците што вршат работи на пре-
ведување од странски јазици и обратно и за слз^-
жбениците што вршат радиотелеграфска служба. 

(2) Правилник за звањата на службениците 
што вршат работи на преведување донесува Секре-
таријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет, а за службениците што вршат радиотеле-
графска служба — Секретаријатот за сообраќај и 
врски на Сојузниот извршен совет во согласност 
со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот 
извршен совет.' 

(3) Секретаријатот за општа управа на Соју-
зниот извршен совет во согласност со Сојузниот 
извршен совет може да установи и други посебни 
стручни звања. 

Член 154 
(1) Службениците што во државни органи вр-

шат работи на просветната, санитарната и ветери-
нарната инспекција, можат да ги имаат звањата 
предвидени за соодветните службеници од про-
светната, здравствената, односно ветеринарната 
служба. 

(2) Со актот за систематизација можат да се 
предвидат и други места на кои службениците на 
државната управа можат. да ги имаат звањата 
предвидени за службениците од други служби. 

(3) За службениците што во органите за ин-
формации вршат исклучиво новинарски работи 
(работа на приготвување публикации и сл.), со 
актот за систематизација можат да се предвидат 
Соодветни звања што постојат во новинските уста-
нови. Платата на службениците што се назначу-
ваат на вакви места се утврдува со договор, во 

согласност со Секретаријатот за општа управа на 
Сојузниот односно републичкиот извршен совет. 

Г л а в а XIII 
ПЛАТИ 

1. Распоред на звањата во платни разреди 
Член 155 

(1) Звањата на управните, извршните и канце-
лариските службеници се распоредуваат во след-
ните платни разреди: 

Звања Платен разред 
а) звањата од четврта група 

сметковен режисер, даночен из-
вршител, царински надзорник и 

помошен канцелариски референт XIX до XII 
б) звањата од трета група 
1) пристав, сметководител, даноч-

ник, цариник и канцелариски 
референт - - - - - - XV до XII 

2) референт, сметковен референт, 
даночен инспектор, царински ин-

спектор и администратор — — XI до VIII 
в) звањата од втора група 
1) референт - - - - - - XIII до X 
2) виши референт — — — — — IX до VI 
г) звањата од прва група 
1) референт - — — — — — XI до IX 
2) виши референт — — — — — VIII до V 
3) советник — — — — — — IV и III 
4) виши советник — — — — — На ^ III 

(2) Службениците со звањето од четврта гру-
па што имаат два класа соодветна средна школа, 
се распоредуваат од XVIII платен разред. 

(3) Во завршните платни разреди на почетните 
звања од трета, втора и прва група постојат по че-
тири периодски покачувања, а во завршните плат-
ни разреди на другите звања, освен звањето виши 
советник - по две периодски покачувања. 

(4) Звањата дактилограф III, И, 16 и 1а класа, 
стенограф и дебатен стенограф се распоредуваат 
ЕО платни разреди со прописот од членот 151 став 4 
на овој закон. Со тој пропис за овие звања м^г-е 
да се установи посебен начин, за напредување, како 
и определување на плата независно од платните 
разреди. Исто така со тие прописи можат да се 
предвидат поповолни услови за распоредуван,е на 
канцелариските службеници што имаат соодветна 
административна школа, 

Член 156 
Со прописите со коне се установуваат нови 

звања се определува и распоредот на звањата во 
платни разреди. 

Член 157 
(1) На службениците на положајот помошник ' 

на сојузен државен секретар и на нему соодветни 
положаи, им припаѓа основна плата според поло-
жајот, согласно со членот 67 став 2 на овој закон. 

(2) Положаите од претходниот став се распо-
редуваат од III до 1ј платен разред. 

(3) Положајното звање на државен советник се 
распоредува од III до 1ј платен разред. 

(4) На службениците на положајот помошник . 
на сојузен државен секретар и на други соодветни 
положам, како и на службениците што имаат по-
ложа ј но звање државен советник, платниот разред 
во границите од претходните ставови го определу-
ва органот што го донесува актот за назначување, 
независно од одредбите од членот 186 став 1 од 
овој закон. 

2. Определување на подеталната плата 
Член 158 

(1) Положајната плата на службениците на др-
жавната управа, се определува според положајот 
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односно местото и зависи од условите предвидени 
за одделни места. 

(2) Височината на положајните плати се опре-
делува со прописи на органите надлежни: за утвр-
дување на систематизацијата, во границите утврде-
ни со овој закон. Со овие прописи може да се из-
врши категоризација на положаите и на другите 
места и да се определат рамките на положајната 
плата за одделни категории, како и органите што 
во тие рамки ќе ја утврдат височината на поло-
ж а ј ната плата за одделни места во определени ор-
гани односно организациона единица. 

Член 159 
(1) Најголемата положајна плата за положајот 

помошник на сојузен државен секретар и на д р ж а -
вен советник: изнесува 45.100 динари, а за положа-
јот помошник на републички државен секретар 
- 33.600 динари. 

(2) За другите положаи и за другите места во 
сојузните односно републичките органи положа ј -
ните плати се определуваат во помали износи од 
износите од претходниот став, ако положајот не му 
одговара на положајот помошник на државен се-
кретар. 

(3) Извршниот совет определува кои други по-
ложаи му одговараат на положајот помошник на 
државен секретар. ' 

Член 160 
(1) Најголемата положајна плата за положајот 

секретар на народен одбор на околија изнесува 
26.100 динари, а во најразвиените околии 33.600 
динари. 

(2) Најголемата положајна плата за положајот 
секретар на народен одбор на општина изнесува' 
24.400, а во најразвиените општини 26.100 динари. 

(3) Кои околии односно општини се сметаат за 
најразвиени, определува републичкиот извршен 
совет. Републичкиот извршен совет може да ги о-
предели- рамките за положајните плати на секре-
тарите на одделни народни одбори. 

(4) За другите положаи и за другите места во 
органите на народните одбори п о л о ж е н и т е плати 
се определуваат до износот утврден за положајот 
секретар на народен одбор. 

3. Посебен додаток и награди 
Член 161 

За службениците во определени служби или на 
определени места со прописи на Сојузниот извршен 
совет може да се установи посебен додаток, ако го 
бара тоа тежината односно кграктерот на сл,ужбата 
или условите на работата, или ако е за такви места 
потребно посебно стручно знаење. 

Член 162 
Кога ќе се у к а ж е потреба од приготвувале 

на особено - сложени и обемни елаборати, што треба 
да имаат карактер на научен труд или на високо 
стручни анализи, може да се договори давање на 
посебни награди на одделни службеници за извр-
шување на такви задачи. Височината на наградата 
и условите под кои ќе се исплатува наградата се 
определуваат со договор, зависно од сложеноста на 
задачата, з а л е п у в а њ е т о и вонредната работа што е 
потребна за изработка на такви елаборати. За склу-
чување на ваков договор потребна е согласност од 
Сојузниот извршен совет односно од органот што 
ќе го определи тдј. 

4. Плати на службениците на определени положам 
Член 163 

(1) Платите на сојузните државни секретари, 
на сојузните државни потсекретари и на службени-
ците во звањето амбасадор се определуваат според 
прописите што ги донесува Сојузниот извршен 
совет, независно од одредбите на овој закон за 
основните и положа ј ните плати. 

(2) Со прописите од претходниот став се опре-
делуваат и границите за платите на републичките 

д р ж а в н и секретари и републичките државни пот-
секретари, што ги утврдува републичкиот извршен 
СОВ'ЈТ. 

Г л а в а XIV 
Н А З Н А Ч У В А Њ Е НА С Л У Ж Б Е Н И Ц И Т Е 

Член 164 
(1) Конкурсот за пополнување на местата во си-

те органи на народните одбори го спроведува коми-
сијата за службенички работи 

(2) За службениците што се назначуваат на по-
лош анте на шефови на основните управни органи 
на народниот одбор, комисијата за службенички 
работи го изнесува во својот извешта ј и мислењето 
на соодветниот совет на народниот одбор. 

(3) Комисиите за службенички работи на оп-
штините можат да се спогодат со комисијата за 
службенички работи на околијата околиската ко-
мисија да го спроведе и 'конкурсот за пополнување 
на местата во народните одбори на општините на 
подрачјето на околијата. 

(4) Еден 'конкурс може да се одржи и за повеќе 
исти места во разни органи и него го спроведува 
комисија што је именува секретаријатот за општа 
управа на извршниот совет, односно комисија за 
службенички работи на народниот одбор 

За пополнување на местата што се однесуваат 
на службата на сметководството и на канцелари-
ските работи на сите сојузни односно републички 
органи се формира, по правило, една конкурсна 
комисија, 

Член 165 
(1) Секретарот и шефовите на основните управа 

ни органи на народните одбори ги назначува народ-
ниот одбор на заедничка седница на двата собора, 
а другите службеници на проодните одбори — ко -
мисијава за службенички работи. 

(?) Решенијата за назнач,ување на службени-
ците што ги назначува народниот одбор ги издава 
претседателот на народниот одбор, а решенијата 
за назначување на другите службеници — секре-
тарот на народниот одбор. 

Член 166 ' 
(1) Старешините на сојузните и републичките 

органи и помошниците на државните секретари, 
како и службениците нп други положаи за кои е 
определено тоа со посебни прописи, ги на.значува 
извршниот совет. 

(2) Државните советници ги назначува Соју-
зниот извршен совет. 

(3) Службениците во сојузните и републичките 
органи ги назначува старешината на органот, а 
службениците во извршните совети — секретарот 
на извршниот' совет. 

(4) Кои старешини во единици и установите на 
Југословенската ,народна армија се сметаат за 
старешини на органите во смисла на претходниот 
стач определува Државниот секретаријат за рабо-
ти на народната одбрана. 

(5) Решенијата за назначување службеници на 
положајот началник на одделение во сојузни и 
реп,ублички органи како и на положаите односно 
местата што му одговараат на положајот началник 
на одделение, се донесуваат во согласност со се-
кретарот на извршниот совет. 

(6) Службениците на народните собранија ги 
назначува секретарот ^односно претседателот на 
собранието, според правилникот за работа на со-
бранието. 

(7) Решенијата за назначување сојузни и ре-4 
публички службеници што ги назначуваат извр^ 
шиите совети, ги издава 'претседателот или опре^ 
делениот потпретседател или секретар на советот^ 
согласно со прописите за организацијата на рабоч 
тата на извршниот совет. 
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Г л а в а XV 
СТРУЧНО -ОБРАЗОВАНИЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Приправници 
Член 167 а 

(1) Приправнички стаж и стручен испит посто-
јат за почетните звања на Секоја група.-

(2) За приправник се назначува лице што нема 
п о с е б н а пракса и положен стручен испит. 

(3) Приправничкиот, стаж трае две години. 
(4) Отстапувања од одредбите на претходниот 

став можат да се прават само во поглед на зва-
њата што се установуваат според членот 151 став 
2 на овој закон. 

Член 168 
(1) По завршениот приправнички стаж при-

правникот полага стручен испит. , 
(2) Полагањето на стручниот испит може да се 

повтори двапати во растојание од најмалу шест 
месеци. 

(3) На приправникот што пред да го положи 
стручниот испит це премине во друга служба 
(струка), времето на приправничкиот Стаж во по-
ранешната -служба (струка) може да му се при-
знае и за службата во која преминува, под услов 
стажот во новата служба да не може да биде по-
кус од шест месеци. 

Член 169 
(1) На приправникот му припаѓа основната пла-

та' на најнискиот платен разред од соодветната 
група. На приправниците за звањето од четврта 
група што имаат два класа соодветна средна школа 
им припаѓа основната плата на XIX платен ра-
зред. 

(2) Приправниците на кои определено време 
им е признаено за напредување според членот 195 
на овој закон, се распоредуваат во соодветниот 
платен разред според годините на службата. 

(3) По. положениот стручен испит приправни-
кот се назначува во почетниот платен разредена 
соодветното звање. 

(4) Приправникот од ставот 2 на овој член по 
положениот стручен испит? се распоредува во на-
редниот платен разред. 

Член 170 
На приправникот кој во срок од две години 

по истекот на^ приправничкиот стаж не ќе го по-
ложи стручниот испит, му престанува службата по 
силата на законот. Старешината надлежен за на-
значување може овој срок од оправдани причини 
да го продолжи најмногу до две години. 

2. Стручна обука и испити на приправниците 

Член 171 
(1) За сето време на приправничкиот стаж при-

правникот се наоѓа на стручна (практична) обука, 
која се изведува според програмата утврдена за 
секоја одделна служба. 

(2) Старешината надлежен за назначување може 
да определи за1 гфШравникот што не ќе го положи 
стручниот испит да се продолжи стручната обука 
до повторното полагање на стручниот испит. 

Член 172 
(1) Целта на стручната обука е приправникот 

во текот на стажот со практична работа и учење 
под надзор и по определена програма да ги запознае 
работите на одделни работни места за кои се пред-
видени службеници со соодветно звање, и така да 
се оспособи стручно за вршење на таа служба. 

(2) Со прописите од членот 175 на овој закон 
поблиску се определуваат работите и^то треба при-
правникот да ги;запознае за, време на приправнич-
киот, стаж, траењето на стручната обука во одделни 
организациони единици, како. и. начинот на изведу-
вањето на обуката. 

(3) Ако е со програмата на стручната обука 
предвидено дека приправникот"еден дел од стажот 

задолжително треба да помине к а ј друг орган, за 
тоа време ќе му се додели на работа на тој друг 
орган. 

(4) За изведувањето на стручната обука на 
приправникот според утврдената програма е одго-ч 
ворен непосредниот старешина. 

(5) Секретаријатот за општа управа на изврш-
ниот совет може да определи к а ј одделни органи да 
се приготвува определен број приправници и за 
потребите на други органи, ако наоѓа дека би било 
тоа во интерес на поуспешното изведување на при-
правничката обука. 

Член 173 
(1) Програмата на стручниот испит што го по-

л а з а т приправниците се состои од општ и посе-
бен дел. 

(2) Општиот дел на програмата за стручниот 
испит го опфаќа материјалот што треба да го по-
знаваат сите службеници од соодветната група, а 
посебниот дел — материјалот за соодветната 
служба. 

Член 174 
(1) Стручниот испит се полага пред посебна 

испитна комисија. 
(2) Испитните комисии за управните службе-

ници ги определува Сојузниот односно републич-
киот извршен совет или органот на управата што 
ќе го определи тој, а за другите службеници -ч 
надлежниот државен секретаријат односно орган на 
управата во согласност со секретаријатот за општа 
управа на извршниот совет. ' 

(3) Стручниот испит е јавен. 

Член 175 
(1) Прописите за стручната спрема и за струч^ 

ните испити на службениците од одделни служби 
содржат поблиски одредби за видот на школската 
спрема што се бара за стапување во определена 
служба, за програмата на стручната обука на при-
правниците за време на приправничкиот стаж, за 
стручните испити, за испитните комисии и за орга-
ните (сојузни, републички, покраински, обласни од-
носно околиски) к а ј кои можат тие да се форми-
раат, и друго што е во врска со испитите. 

(2) Прописи за стручната спрема на управните 
и ,канцелариските службеници донесува Секрета-
ријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет. 

(3) Прописи за стручната спрема на другите 
службеници донесува сојузниот орган кој според 
видот на работите е матичен орган за слул^бени-
ците од определени служби. Овие ,прописи се доне-
суваат во согласност со Секретаријатот за општа 
управа на Сојузниот извршен совет. 

3. Стручно образование во текот на службата 
Член 176 

(1) Службеникот е должен во текот на службата 
да го усовршува стручното. знаење од областа на 
својата струка и за таа цел особено да ги следи 
и проучува соодветните закони и други прописи, 
како и 'другите службени и стручни публикации. 

(2) Сојузните, републичките и околиските орга-
ни на управата можат да организираат семинари и 
курсеви за стручна обука на службениците и да во-
ведува соодветни начини за проверување на струч^ 
ното знаење во смисла на претходниот став. 

Член 177 
(1) На службениците кои во текот на работата 

во определена служба особено ќе се истакнат со 
способност и стручно знаење и што ќе се оспособат, 
за вршење на работи од звање за кое се бара по-̂  
голема стручна спрема, за напредување во таа слу^ 
жба може да им се признае стручна спрема од по-
висок степен, под услов да положат посебен испил 
(член 30 став 2). 
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(2) Одредбата од претходниот став не се одне-
сува на службениците во службите за кои со по-
себни прописи е предвидена определена школска 
Опрема како услов за вршење на работите од со-
одветните звања. 

(3) За полагање на посебниот испит има право 
(де се пријави само службеник што има најмалу де-
!сет години служба, кој работел на работи за кои се 
бара поголема стручна спрема и кој на јмалу пет го-
дини е оценет со најдобра оценка. 

(4) Одобрението за полагање на посебниот испит 
Зго дава комисијата од членот 18 на овој закон. К о -
мисијата може да го одбие давањето на одобрение 
(Јза полагање на испитот само ако утврди дека слу-
жбеникот не исполнува некој од условите од прет-
ходниот став. ф 

(5) Испитот за признавање средна стручна спре-
г а се полага пред комисија што ја определува се-
кретаријатот за општа управа на Сојузниот односно 
(републичкиот извршен совет, а испитот за призна-
в а њ е виша или висока стручна спрема — пред ко-
м и с и ј а што ја 'определува Сојузниот извршен совет 
Односно органот што ќе го^определи тој. 
; (6) Поблиски одредби за испитите за призна-
в а њ е на стручната спрема содржат прописите од 
пленот 175 на овој закон. 

. 1 Член 178 
' Во службите во кои за вршење на работите на 

Определени работни места се потребни специјални 
,знаења или усовршување, кои не можат да се по-
стигнат со редовна работа во службата, службени-
ц и т е можат да се упатуваат на стручно усовршу-
вање (специјализација, проучување нови методиана 
работата и сл.) по пат на дополнителни студии или 
практична работа во институти, заводи и други 
,установи во, земјата или во странството, согласно 
'јро посебните прописи на Сојузниот извршен совет. 

Г л а в а XVI 
. НАПРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Оценување 
Член 179 

г (1) Со цел за правилно одлучување за напреду-
; Звање на службениците, како и со цел за ,поттикну-
в а њ е кон стручно усовршување и поголемо зала -
гање во службата, се врши оценување на службе-
ниците. 

(2) Службениците се оценуваат секоја година, и 
Ѕгоа до крајот на март — за изминатата година. 

" (З).Не се оценуваат службениците што ги на-
значува извршниот совет и службениците распо-
редени од Пг платен разред нагоре. Исто така, не 

оценуваат приправниците и х о н о р а р и т е слу-
жбеници. 

(4) Службениците што во текот на календарска 
бодина не биле на должност повеќе од шест ме-
сеци (службеници на боледување, на отсуство без 
плата, на ' располагање, на специјализација, слу-
жбеници отстранети од должноста и др.), нема да 
се оценуваат за таа година. Ова не се однесува за 
Службениците што биле отсутни по службена 
работа. 

(5) Во кои случаи и на кој начин се оценува 
,техничкиот персонал и помошните службеници, се 
определува со прописите од членот 71 на овој закон. 

Член 180 
(1) Оценувањето ца службениците се врши ко-

м и с и с к и . 
1 (2) Комисијата за оценување Ја сочинува, по 
п р а в и л о , колегиумот на органот. К а ј поголеми ор-
г а н и колегиумот може да формира повеќе комисии 
^ а оценување кои се состојат од старешини на од-
! делни организациони единици. 
: (3) Во органите што немаат колегиум, оценуваа 
;ЈБето го врши комисија што ја определува стареши-

Ш1 на органот. Претседател на комисијата е ета-
пната на органот. 

Член 181 
(1) Оценувањето4 на службеникот се засновува . 

врз податоците што ги дава непосредниот стареши-
на според пропишаниот прашалник. 

ф (2) Податоците што ги даба непосредниот старе-
шина се однесуваат на стручното знаење и уме-
шноста во работата, залагањето и трудољубивоста 
во службата, како и на личните особини на службе-
никот што се од значење за службата. 

Член 182 
(1) Комисијата за оценување дава општа оценка 

за стручната способност и за личната вредност на 
службеникот, земајќи ги предвид сите податоци да-
дени во прашалникот. 

(2) Општите оценки се: „задоволува", „се иста-
кнува" и „особено се истакнува". 

(3) За службеникот што во својата работа за 
една година не покажал резултати што треба да 
ги покаже секој службеник, комисијата за оцену-
вање ќе констатира дека нема достаточно елементи 
за давање поволна оценка. 

Член 183 
(1)' Одлуката на комисијата му ја соопштува на 

службеникот старешината со образложение. 
(2) Службеникот што не е задоволен со оцен-

ката, може во срок од 15 дена од денот кога му е 
соопштено да подаде барање комисијата што ја 
дала оценката повторно^ да ги испита податоците 
на кои се засновува оценката и да ја измени даде-
ната оценка. Во ваков случај комисијата се про-
ширува со два нови члена. Едниот нов член го 
определува комисијата за службенички работи, а 
другиот синдикалната организација на органот к а ј 
ко ј е службеникот запослен. 

(3) Службеникот што подал барање според 
претходниот став, има право и усно да И ги изложи 
на комисијата своите забелешки на податоците на 
КОЈЈ ,е заснована дадената оценка. Во ваков случај 
службеникот може да присуствува на седницата на 
комисијата се додека не се пристапи кон донесу-
вање на одлука. 

(4) Во органите што имаат повеќе комисии за 
оценување, старешината на органот односно коле-
гиумот можат да - бараат проширената комисија 
повторно да оцени одделни службеници. 

(5) Оценката на проширената комисија е конечна. 
(6) Оценката се внесува во персоналниот лист. 
(7) За работата што се однесува до оценувањето 

на службеникот не може да се води управен спор. 
Член 184 

Образецот на правилникот за оценување на 
службеникот гб пропишува и поблиски прописи за 
оценувањето донесува Секретаријот за општа упра-
ва на Сојузниот извршен совет 

2. Напредување 
Член 185 

(1) Службениците напредуваат според стручна-
та способност, -како и според залагањето, успехот 
во работата и годините на службата. 

(2) Службениците напредуваат со добивање по-
висок платен разред, односно повисоко звање, со 
назначување на повисока функција , односно со до-
бивање на поголема положај на плата. 

Член 186 
(1) Во рамките на исто звање службеникот ре-

довно напредува во повисоки платни разреди по 
секои три години служба, 

(2) Годината во која службеникот не е оценет 
со поволна оценка (член 182 став В) не се признава 
за напредување во повисок платен разред. 

(3) Службеникот против ко ј е поведена' дисци-
плинска постапка или што е отстранет од должно^ 
ста, се запира во напредувањето односно во доби-
вањето на, периодско покачување. 
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(4) Ако службеникот против кој е водена дис-
циплинска постапка биде ослободен или казнет за 
дисциплинска неуредност времето што било при-
времено запрено му се смета за натамошно напре-
дување. 

Член 187 
(1) Службеникот се унапредува во непосредно 

повисоко зва^е од соодветната група ако поминал 
три години во завршниот платен разред на своето 
звање и ако за последните две години има оценка 
„се истакнува". 

(2) Во поглед на унапредувањето во звањето 
виши советник важат условите од членот 190 на 
овој закон. 

Член 188 
(1) Службеникот што. има три години во за-

вршниот платен разред на своето звање, а не ги 
исполнува условите за унапредување според прет-
ходниот член, добива периодски покачувања. Од-
редбата од членот 186 став 2 важи и за добивање 
периодски покачувања. 

(2) Ако службеникот од претходниот став се 
наоѓа во почетното звање, може да бара дп полага 
посебен испит за унапредување во повисоко звање, 
според програмата утврдена со прописите од членот 
175 на овој закон. Службеникот што ќе го положи 
овој испит се унапредува во повисоко звање. 

(3) Ако службеникот ед унапредувањето во по-
високо звање добил помала основна плата од онаа 
што ја имал со добиените периодски покачувања, 
и натаму ја задржува дотогашната плата. 

Член 189 
(1) Службеникот што особено се истакнува во 

работата и што како таков добил три години едно-
подруго најдобра оценка, се унапредува во пови-
соко звање независно од условите предвидени во 
членот 187 на овој закон, ако има најмалу две тре-
тини стаж потребен за редовно напредување во 
повисоко звање. 

(2) За унапредување на службеникот во зва-
њето советник според претходниот став потребна.е 
согласност на комисијата од ,членот 18 на ОРОЈ 
закон. 

(3) Пред наполнувањето на две, третини од ста-
жот потребен за редовно напредување, може да се 
унапреди само службеник кој, покрај оценките 
според ставот 1 на овој член, се истакнува со орга-
низаторски способности или со стручни работи. За 
ова унапредување е ћотребна согласност од Соју-
зната комисија за службенички работи. Согласно-
ста се дава по претходно прибавено мислење од 
стручната комисија за способностите и стручните 
работи на службеникот. -

Член 190 
(1) Ве звањето виши советник може да се уна-

преди советник што покажува особени стручни ква-
литети за раководни работи или кој има научни 
односно стручни работи со висок квалитет. 

(2) Решенијата за унапредување во звањето 
виши советник се донесуваат во согласност со Со-
јузна комисија за службенички работи. 

(3) Предлозите за унапредување во звањето 
виши советник на службеници на републички ор-^ 
гани и службеници на народни одбори се подне-
суваат до Сојузната комисија за службенички ра-
боти преку републичката комисија за службеничка 
работи, која дава свое мислење за тие предлози. 

Член 191 
(1) За унапредувањето во повисоки звања се 

решава по завршетокот на годишното оценување. 
(2) Решенијата за унапредување во повисоко 

звање на службениците што се изземени од оцену-
вање (член 179 став 3) и службениците што не 
можеле да бидат оценети поради причините пред-
видени во членот 179 став 4 на овој закон, се до-
несуваат во согласност со комисијата од членот 18 
на овој закон. 

(3) Согласноста во смисла на одредбата од чле-
нот 203 став 5 ца Законот за општата управна по-
стапка се дава во срок од три месеци. 

Член 192 
Службеникот назначен на положајот што му 

одговара најмалу на положајот началник на од-
деление на стручна служба во републичката упра-
ва може во согласност со Сојузната комисија за 
службенички работи да добие Звање советник од 
одредбите за признавање на стручната спрема врз 
основа на испит, ако на таков положај поминал 
нај малу една година. 

Член 193 
(1) Службениците на кои им е признаена струч-

ната спрема според членот 177 на овој закон, се 
унапредуваат во соодветното повисоко звање и се 
распоредуваат во непосредно повисокиот платен 
разред. Времето поминато во дотогашниот платен 
разред се смета за натамошно напредување. 

(2) Службеникот унапреден според одредбата од 
претходниот став може натаму да напредува во 
службата за која му е признаена стручната спрема 
како и службеникот што има соодветна школска 
спрема. 

(3) Ако службеникот во текот на службата се 
здобие со повисока школска спрема отколку што е 
онаа што му одговара на неговото звање, ќе се 
применат одредбите од членот 198 на овој закон. 

Член 194 
Службеникот не може да биде вратен во по-

ниско звање од она што веќе го добил според ва-
жечките прописи. % 

3. Стаж за напредување 
Член 195 

(1) За напредување во службата се признава 
сето време што службеникот го поминал во рабо-
тен однос во државната или друга јавна служба, 
во стопански или општествени организации,^ или 
како наместеник кај приватен работодавец, на ра-
боти за кои се бара стручна спрема од ист ранг 
што е потребна за звањето во кое се назначува. 

(2) Старешината надлежен за назначување мо-
же делз^мично или во целина да го признае за на-
предување и времето што службеникот го поминал 
на работи за кои е потребна пониска стручна спре-
ма отколку што е онаа што се бара за неговото 
Зваше, ако тие работи се исти или од слична при-
рода со работите што ги врши. Ако службеникот 
имал стручна спрема на непосредно по.низок ранг, 
се признава најмалу една третина од тоа време. 

(3) За напредување може да се признае и вре-
мето што службеникот го поминал во вршење са-
мостојна професионална . дејност, ако навистина 
работел работи од струката во која'се прима. По-
блиски одредби за признавање на ова време про-
пишува Секретаријатот за општа управа на Соју-
зниот извршен совет. 

(4) Покрај времето што се признава според од-
редбите од претходниот член, во годините на слу-

ж б а т а за напредување се признава и времето што 
се признава како посебен стаж за пензија според 
одредбите од чл 29—40 на Законот за пензиското 
осигурување. Времето од членот 32, членот 34 ст. 
1 и 2 и членот 38 од тој закон се признава за на-
предувале независно од условите предвидени во 
тие одредби., 

Член 196 
Во годините на службата за напредување не се 

смета времето од 6 април 1941 година до 15 мај 1945 
година на лице: 

1) кое за време на Народноослободителната 
борба со оружје активно учествувало во борбата на 
страната на окупаторот и неговите помагачи, или 
било организатор, функционер или активен член 
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на квислиншки организации, без оглед дали затоа 
дело со судска пресуда било осудено или не; 

2) кое за други дела, што имаат белег на кри-
вично дело соработка со окупаторот, е осудено со 
судска пресуда. 

Г л а в а XVII 
ПРЕМИН ОД ЕДНА СЛУЖБА (СТРУКА) 

ВО ДРУГА 
Член 197 

(1) Премин на службеник од една служба (стру-
ка) во друга кој повлечува промена на звањето (на 
пример, назначување на управен службеник во 
соодветно звање на канцелариски или извршен 
службеник, или обратно), дозволен е само по молба 
на службеникот односно со негова согласност. 

(2) По преминот во друга служба службеникот 
е должен во срок од 12 месеци да положи стручен 
испит за звањето во кое се назначува. Ако службен 
никот го положил стручниот испит за звањето^ што 
го има, тој ќе полага само дополнителен испит, ако 
со прописите од членотЛ75 на овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 193 
(1) На службеникот што преминува од друга 

јавна служба, стопанска или општествена органи-
зација, или самостојна професија во ,државната 
управа, му се определува соодветното звање според 
стручната спрема, способноста и другите услови 
предвидени за напредување.. 

(2) Ако на службеникот при назначувањето му 
се определува по^гсоко звање од п е ч е н о т о звање 
на соодветната група, потребна е согласност на 
комисијата од членот 18 на овој закон. 

(3) Ако таков службеник порано не го положил 
стручниот испит од својата струка, во решението за 
назначување се определува срокот за полагање на 
испитот кој не може да биде подолг од една година. 
За службеникот што ќе го положи стручниот испит 
во својата струка, ќе се определи со прописите од 
чл. 175 на овој закон дали и во кој случај е по-
требно да полага дополнителен испит. Службени-
кот што имп најмалу осум години служба може, 
по исклучок да се ослободи од полагањето на испи-
тот во согласност со комисијата од членот 18 на 
овој закон. 

(4) На лицата што активно учествувале во ор-
ганизирана работа во Народноослободителната бор-
ба од 1941, 1942 или 1943 година, а имаат потребна 
пракса за службата во која стапуваат, звањата им 
се определуваат според должностите на кои биле 
и според работите што ќе ги вршат во државната 
управа, независно од школската спрема. 

(5) Лицето што се прима^ во служба според од-
редбите на некои од претходните ставови, се ра-
споредува Ек) еден од платните разреди на звањето 
во кое се назначува, но не во повисок од оној што 
би го добил со редовно напредување според годи-
ните на службата што му се признаени за напре-
дување. Платниот разред го определува стареши-
ната надлежен за назначување. 

(6) Ако се оцени дека службеникот располага 
со пбголема стручна спо,собност, може, во согла-^ 
сност со комисијата од членот 18 на овој закон, да 
се распореди во повисок платен разред од оној во 
кој би бил распореден според претходниот став. 

Член 199 
(1) Лицето што се прима" во служба според чле-

нот 40 од овој закон, се назначува во соодветно 
звање според спремата постигната во праксата. Со 
решението за назначување се определува срокот во 
кој ваквиот службеник е должен да го положи по-
себниот испит за признавање на стручната спрема 
предвидена за местото на кое е назначен. Тој срок 
нб може да биде подолг од две години. 

(2) На: службеникот што во определениот срок 
Зад ќф гб положи стручниот испит за признавање со-

одветна стручна спрема, му се откажува служба! а, 
ако по своја согласност не биде распореден на ра-
ботното место што и одговара на неговата стручна 
спрема. 

Член 200 
(1) Ако со актот за систематизација за опреде-

лени места во одделни органи се предвидени зва-
ња кои според овој закон или прописите засновани 
врз закон се установени за службениците во други 
јавни служби (член 154), службениците' што пре-
минуваат од тие служби и што се назначуваат на 
такви места го задржуваат своето поранешно зва-
ње и платниот разред. 

(2) Со прописите од4 членот 175 на овоТ закон 
може да се предвиди тие службеници да се дол-
жни да положат определен дополнителен испит. 

Член 201 
(1) Службеникот на кој му престанала службата 

ка ј дрзкавен орган!, во случај враќање во служба 
не може да добие повисоко звање ниту повисок 
платен разред од оној што би го добил да бил за 
тоа време во служба на државен орган. 

(2) По исклучок, во повисоко звање односно 
во повисок платен -разред службеник може да се 
назначи во согласност со комисијата од членот 18 
на овој закон. 

(3) Ако прекинот во службата бил подолг о^три 
години, ќе се применат одредбите од членот 198 на 
овој закон. 

Г л а в а XVIII 

ПРЕМЕСТУВАЊЕ И ДОДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТА 
Член 202 

(1) Службеник може по потреба на службата да 
се премести од една организациона единица во дру-
га на ист орган односно служба, како и од една 
служба во друга, во рамките на иста политичко-
територијална единица. 

(2) Решението за преместување во рамките на 
ист орган односно "служба го донесува старешината^ 
надлежен за назначување. 

(3) Решението за преместување од еден орган 
(служба) во друг, го донесуваат старешините над-
лежни за назначување, ,по спогодба, или секрета-
рот на извршниот совет со претходно консултира-
ње на заинтересираните органи 

Член 203 
(1) Службеник на орган на една политичкоте-

риторијална е д еница може да биде преместен в а 
орган на друга политичкотериторијална еди-ница по 
спогодба со органите што одлучуваат за назначува-
њето. 

(2) Решението за преместување според претход-
ниот став може да го донесе и секретарот на извр-
шниот совет со претходна согласност на заинтере-
сираните органи. . 

Член 204 
(1) Преместување на службеник по потреба на 

службата дозволено е . само ако нема можности на 
^друг начин (со конкурс или преместување по мол-

ба) упразнетото место да се пополни со службеник 
со соодветни квалитети, и ако во новото место на 
службување му се обезбедени условите за живеење 
што им одговараат на оние што ги имал во пора-
нешното место. 

(2) Сојузниот извршен совет може, по исклучок, 
кога е тоа потребно заради нормално вршење на 
службата, да пропише за службениците во рамките 
на определена организационо единствена служба 
на иста политичкотериторијална единица да можат 
да се преместуваат независно од условите предви-
дени во претходниот став. 

(3) При донесувањето на решението за премет 
стување се земаат предвид личните и семејните 
прилики на службеникот доколку го дозволуваат 
тоа интересите на службата. 
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(4) На службеникот преместен по потреба на 
службата, покрај надоместокот на патните и селид-
вените трошоци му. се исплатува и^ износ во висо-
чина на едномесечна. плата. 

Член 205 
Службеникот што е примен во служба ка ј опре-

делен орган врз основа на конкурс, не може без 
своја согласност да се премести пред истекот на 
три години од денот на назначувањето. 

Член 206 
Против решението за преместување службени-

кот има право на жалба во срок од осум дена од 
денот на приемот на решението. 

Член 207 
(1) Службеникот што се преместува односно на-

вначува на друга должност мора да се разреши од 
должноста најдоцна во срок од 15 дена од денот 
Кога решението за преместување станало конечно во 
управната постапка. На новата должност службе-
никот мора да се јави во срок од 24 часа по разре-
шувањето, ако е преместен во истото место, а нај-' 
доцна во срок од три дена по разрешувањето, ако е 
преместен во друго место, не сметајќи го во овој 
срок времето потребно за патување. 

(2) Во оправдани случаи, особено кога се во 
прашање Службеници што предаваат инвентар или 
полагаат сметки, старешината на органот може да 
го продолжи срокот од претходниот став до 30 
дена. 

(3) Ако службеникот одбие да постапи по реше-
нието за преместување, се смета дека ја откажал 
службата. Ако службеникот од членот 204 став 2 
на овој закон одбие да постапи по решението за 
преместување, ќе се смета дека самоволно је на-
пуштил службата. 

Член 208 
(1) Службеникот може да му биде привремено 

доделен на работа на друг орган или установа. До-
делувањето на работа може да трае најмногу до 
три месеци во текот на една година. 

(2) Решението за доделување на работа според 
претходниот став го донесува старешината надле-
жен за назначување. 

Член 209 
(1) Службеникот не може да се назначи на место 

за кое е предвидена пониска положај на плата, 
освен по пресуда на дисциплински суд или ако за 
изминатата година не добил поволна оценка (член 
182 став 3). 

(2) Службеникот може, по исклучок, по потреба 
на службата да се назначи на место за кое е пред-
видена пониска положајна плата, но само во согла-
сност со комисјата од членот 18 на овој закон. 
Согласност на комисијата не е потребна за службе-
ниците на народните собранија и за службениците 
што ги назначува извршниот совет или што се на-
значуваат во согласност со извршниот совет. 

(3) Службеникот што е според претходниот став 
назначен на место кое повлечува пониска положај -
на плата, ја задржува положајната плата на своето 
поранешно . место односно положај. 

Член 210 
^ Службеникот што ја нема стручната спрема 

предвидена со систематизацијата за местото на кое 
се наоѓа, може да биде разрешен од должноста на 
тоа место и назначен на место кое е пониско според 
положајат, независно од условите од членот 209 на 
овој закон. Одредбата од членот 209 став 3 на овој 
закон не важи за овие службеници. 

Г л а в а XIX 
СТАВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

РАСПОЛАГАЊЕ 
Член 211 

(1) На службениците што имаат 15 години слу-
жба, од кои 10 години непрекинато поминати во др-
жавни органи, н е м о ж е да им се откаже службата. 
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(2) Одредбата од претходниот став не се одне-
сува: 1) на службеникот што е казнет за кривично 
дело кое го прави негоден за вршење на службата 
во која се наоѓа, а изречена е казна која не повле-
чува губење службата; 2) на службеникот кој за 
последни три години не добил поволна оценка (член 
182 став 3); и 3) на службеникот кој исполнува 
услови за лична пензија. 

(3) Во случај на укинување на организационата 
единица, или на одделни места, службениците од 
ставот 1 на овој член се ставаат на располагање, 
ако не можат да се распоредат на друга должност 
што му одговара на нивното звање. 

(4) Службениците што се назначуваат со указ 
на Претседателот на Републиката, со решение на 
претседателот на народнотб собрание или со реше-
ние на Сојузниот односно републичкиот извршен 
совет, можат да се стават на располагање независно 
од условите од ст. 1 и 3 на овој член. 

(5) Како државна служба во смисла на ставот 
1 од овој член се смета и времето признаено за 
напредување според членот 195 последниот став на 
овој закон. 

Член 212 
(1) Службеникот на располагање ги задржува 

сите права од работниот однос. 
(2) За службениците на располагање се грижи 

органот надлежен за работи на општата управа. 
(3) Евиденција за сите службеници ставени на 

располагање води секретаријатот за општа управа 
на Сојузниот односно републичкиот извршен совет. 

Член 213 
(1) Службеникот на располагање што ги испол-

нува условите од членот 211 став 1 на овој закон, 
а не ќе се распореди во срок од 12 месеци, се 
пензионира. 

(2) Решението за пензионирање врз основа на 
претходниот, став, го донесува секретаријатот за 
општа управа на Сојузниот односно републичкиот 
извршен совет. 

(ЗЈ Службеникот на располагање може, по 
"исклучок, да се пензионира и пред истекот на сро-
кот од 12 месеци. Решението за пензионирање пред 
истекот на пропишаниот срок го донесува Соју-
зниот извршен совет односно органот што ќе го 
определи тој. 

Член 214 
Решението за определување на пензијата го 

донесува надлежниот завод за социјално осигуру-
вање. 

Член 215 
(1) На службеникот што ја откажал службата 

во државен орган или на кој службата му преста-
нала според членот 137 точка 6 на овој закон, не му 
се признава во стажот за ставање на располагање' 
односно пензионирање според овој закон времето 
поминато во служба пред отказот, односно пред са-
моволното напуштање па службата. 

(2) Со ова не се навлегува во правата што слу-
жбеникот ги има според општите прописи за пен-
зиското осигурување. 

Член 216 
(1) Службеникот што е пензиониран според 

членот 213 од окот закоп може да биде повикан да 
со г:р;;ти во служба ако ми:а помала возраст "од 65, 
односно жена ГЕО има возраст помала од 55 години. 
Во свој случај службеникот не може да биде на-
значен на пониско звање или положај, односно со 
помала пиела од онаа што ја имал непосредно пред 
пензионирањето. 

(2) Ако службеникот што е пензиониран спо-
ред членот 213 од опој закон се врати во служба по 
поканата или самиот се запосли со полно работно 
време, го губи правото на пензија што ја добил 
според овој закон. 
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II. Службеници на судовите, јавното обви-
нителство и јавното правобранителство 

/ Г л а в а XX 
СУДИИ, ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ И ЈАВНИ ПРА-

ВОБРАНИТЕЛИ 
Член 217 

(1) Звањата на судиите на редовните и стопан-
ските судови, се распоредуваат во следните платни 
разреди: 

Звање Платен разред 
1) судија на' околиски суд IX до IV 
2) претседател на околиски суд . . IX до III 
3) судија на окружен редовен и суди-

ја на окружен стопански суд . . VIII до III 
4) претседател на окружен редовен и . 

претседател на окружен стопански 
суд . . . . . . . . . . . . VIII до Не 

5) претседател на окружен редовен 
суд во седалиштето на врховниот 
суд VПI до III 

6) судија на републички врховен суд, 
на Врховниот суд на Автономна 
Покраина Војводина и судија на 

виши стопански суд IV до П, 
7) претседател на виши стопански 

суд и судија на врховен стопански 
суд : Ш до 1а 

8) претседател на републички врхо-
вен суд, претседател на Врховниот 
суд на Автономна Покраина Вој-
водина и судија ни Сојузниот вр-
ховен суд . III до II 

9) претседателот на Врховниот сто-
пански суд II 

(2) Во завршните платни разреди на звањата 
од точ. 1, 2 и 3 постојат по две периодски покачу-
вања. 

Член 218 
(1) Звањата на јавните обвинители и на нив-

ните заменици се распоредуваат во следните плат-
ни разреди: 

Звање Платен разред 
1) заменик на околиски јавен обви-

нител IX до IV 
2) околиски јавен обвинител . . . IX до III 
3) заменик на окружен јавен обви-

тел VIII до III 
4) окружен јавен обвинител . . . VIII до Ш 
5) окружен јавен обвинител во седа-лиштето на врховен суд . . . . VIII до II, 
6) заменик на републички јавен об-

винител и заменик на јавниот об-
винител на Автономната Покраи-
на Војводина IV до III 

7) заменик на сојузниот јавен обви-
нител Нг до 1а 

8) републички јавен обвинител и јав-
ниот обвинител на Автономна По-
краина Војводина III до II 

(2) Определените заменици на сојузниот обви-
нител се распоредуваат во платните разреди од И, 
до 1х. 

(3) Сојузниот јавен обвинител во согласност со 
Сојузниот извршен совет определува кои заменици 
на сојузниот јавен обвинител се распоредуваат спо-
ред одредбата од претходниот став. 

(4) Во завршните платни разреди на звањата 
од точ. 1, 2 и 3 постојат по две периодски покачу-
вања. 

Член 219 
(1) Јавните правобранители се распоредуваат во 

следните платни разреди: ' 
Звање Платен разред 

1) околиски јавен правобранител . VIII до ТП 
2) помошник на областен јавен пра-

вобранител VIII до III 
3) помошник на републички односно 

на покраинскиот јавен правобра-
нител и областен јавен правобра-
нител IV до Па 

4) републички јавен правобранител 
односно јавниот правобранител на 
Автономната Покраина Војводина IV до III 

5) помошник на сојузниот јавен пра-
вобранител IV до Ш 

6) сојузниот јавен правобранител . . II 
(2) Ако во одделни општини е формирано јавно 

правобранителство на општината, општинскиот ја -
вен правобранител се распоредува од IX до IV пла-
тен разред. 

(3) Во завршниот платен разред на звањата од 
точ. 1 и 2 и во завршниот платен разред на звањето 
од претходниот став постојат две периодски пока-
чувања. 

Член 220 
(1) Службениците што имаат звања од членот 

217 точ. 1 до 5, членот 218 точ. 1 до 5 и членот 219 
точ. 1 и 2 и ставот 2 на овој закон се распоредуваат 
во почетниот платен разред — ако немаат повеќе 
од шест години служба. 

(2) Службениците што имаат звања од членот 
217 точка 6, од членот 218 точка 6 и од членот 219 
точ. 3 до 5 на овој закон, се распоредуваат во по-
четниот платен разред — ако немаат повеќе од 12 
години служба, службениците од членот 217 точка 
7 и членот 218 точка 7 на овој закон — ако немаат 
повеќе од 15 години служба, а службениците од 
членот 217 точка 8 и службениците од членот 218 
точка 8 и став 2 на овој закон — ако немаат по-
веќе од 18 години служба. 

(3) Ако службеникот има повеќе години служба 
отколку што е предвидено во претходните ставови, 
се распоредува во соодветниот повисок платен ра -
зред според годините на службата. Времето што ќе 
преостане при определувањето на платниот разрез, 
се признава за добивање нареден платен разред. 

Член 221 
Судиите и јавните обвинители што немаат пра-

вен факултет се распоредуваат во VI платен ра-
зред. Кога ќе завршат правен факултет овие слу-
жбеници се распоредуваат во соодветниот платен 
разред според годините на службата што се при-

- знаваат за напредување. 
Член 222 

(1) Службениците од чл. 217, 218 и 219 на овој 
закон редовно напредуваат во повисоки платни 
разреди, во рамките на истото звање, по секои три 
години служба. 

(2) Службеникот кога ќе помине три години во 
завршниот платен разред на звањето за кое е пред-
видено периодско покачување, добива прво период-
в о покачување, а потем три години — второ пе-
р и о д в о покачување, 

Член 223 
(1) Решенијата за распоредување во платни ра-

зреди и за напредување на судиите на Сојузниот 
врховен суд и на Врховниот стопански суд, како и 
на стручните соработници во овие судови, ги доне-
суваат претседателите на тие судови, а за судиите 
и стручните соработници на другите судови — др-
жавниот секретар за правосудна управа односно 
секретарот за правосудна управа на Автономна По-
краина Војводина. 

(2) Решението за распоредување во платни ра-
зреди и за напредување на јавните обвинители" и 
нивните заменици, како и на стручните соработници 
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во јавните обвинителства, го донесува јавниот об-
винител надлежен за нивното назначување. 

Член 224 
(1) Положај ната плата на судиите и на претсе-

дателите на судовите, како и на јавните обвини-
т е л и и на нивните заменици, се определува со про-
писи на Сојузниот извршен совет, според звањата 
односно положаите. 

(2) Положај ната плата на јавните правобрани-
тели и на 'нивните помошници се определува со 
прописите од членот 158 на овој закон. 

(3) Положајната плата на претседател на ре-
публички врховен суд и на претседателот на Вр-
ховниот суд на Автономна Покраина Војводина, на 
претседателот на, Врховниот стопански суд и на 
сојузниот јавен правобранител ја определува извр-
шниот совет, а положајната плата на републичките 
јавни обвинители — сојузниот јавен обвинител во 
согласност со републичкиот односно покраинскиот 

1 извршен совет независно од одредбите на претход-
ните ставови. 

Член 225' 
(1) Судија на републички врховен суд и судија 

на врховниот суд на Автономна Покраина Војно -
дина, како и судија на виши стопански суд, ако 
биде изабран за претседател на окружен редовен 
или стопански суд, го задржува платниот разред 
што го имал, ако е овој повисок. 

(2) Судија на окружен редовен или стопански 
суд, ако биде изабран за судија на околиски суд, 
го задржува платниот разред што го имал. 

(3) Заменик на јавен обвинител, ако биде на-
значен за јавен обвинител на пониско јавно обви-
нителство, го задржува платниот разред на своето 
поранешно зваН,е, ако е тој повисок. 

(4) Помошник на јавен правобранител, ако биде 
назначен по потреба на службата за јавен право-
бранител со понизок степен, го задржува платниот 
разред на своето поранешно звање. 

Член 226 
Платата на претседателот на Сојузниот врховен 

суд и на сојузниот јавен обвинител се определува 
со прописите од членот 163 на овој закон. 

Член 227 
(1) За судиите, јавните обвинители и нивните 

заменици важат одредбите од чл. 161. и 195 на. овој 
закон. 

(2) За јавните обвинители и за нивните заме-
ници согласно се применуваат одредбите од главите 
XVIII и XIX на овој закон. 

(3) За јавните правобранители и за нивните по-
мошници важат одредбите од главите XII до XIX, 
ако со одредбите од чл. 219 и 225 на овој закон не 
е определено поинаку. 

Г л а в а XXI 
СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ ВО СУДОВИТЕ И ВО 

ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА 
Член 228 

(1) Звањата на стручните соработници во судо-
вите и во јавните рбвинителетва се распоредуваат 
во следните платни разреди: 

1) звањето референт , ^ Р ^ ѕ XI до V 
2) звањето секретар . . ^ % . VIII до III 
(2) Во завршните платни разреди на звањата 

референт и секретар постојат по две периодски по-
качувања. 

(3) Секретарите во судовите и во јавните обви-
нителства се распоредуваат во почетниот платен ра-
зред ако немаат повеќе од шест години служба. 

Член 229 
(1) Систематизацијата на местата за стручните 

соработници и за другите службеници во судовите 
ја утврдува Сојузниот односно републичкиот извр-
шен совет. Ако средствата за судот се обезбедуваат 
во буџетот на околијата, ^систематизацијата ја утвр-
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дува народниот одбор во смисла на членот 25 став 
6 на овој закон. 

(2) Решенијата за назначување службеници но 
врховните и вишите стопански судови ги д оне Јут.-а 
претседателот на судот, а во другите судови - др-
жавниот секретаријат за правосудна управа. 

(3) Републичкиот државен секретар за право-
судна управа може да ги овласти п р е т с е д а т е л е 
на судовите да ги назначуваат службениците од че-
,тврта и трета група, како и помошните, службе-
ници и техничкиот персонал. 

Член 230 
(1) За стручните соработници и за другите слу-

жбеници во судовите и во јавните обвинителств.а 
во сето останато важат одредбите за с л у ж б е н и т е 
на органите на државната управа. 

'(2) Приправничкиот стаж (праксата) и за струч-
ните соработници во судовите, во јавните О6ВШЈП- . 
телства и во јавните' правобранителства трае две 
години. 

Б. СЛУЖБЕНИЦИ НА ПРОСВЕТНИТЕ, НАУЧ-
" НИТЕ И КУЛТУРНИТЕ УСТАНОВИ 

Г л а в а XXII 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 231 
(1) Одредбите од овој оддел (Б) се однесуваат 

на службениците што работат на просветни, научел 
и културни работи во училишта и во други во-
спитни установи, институти, заводи, музеи, библио-
теки, архиви, како и во другите установи во об-
ласта на просветата, науката и културата. 

(2) За службениците СЈД овие установи што вр-
шат управни, канцелариски и сметководствени ра-
боти важат одредбите од главите XI до XVII, ако 
со овој закон или со прописи засновани врз соју-
зен закон не е определено поинаку. 

I. Одредби за службениците на 
просветните установи 

Г л а в а XXIII . 
ЗВАЊА 

Член 232 
Звањата на службениците што работат на про-

светни работи во училишта и во други воспитни 
установи се: 

а) во училиштата и во другите воспитни усга-
^ нови за образование и воспитување на де-
и, цата, на учениците и за образование на во-

зрасните: 
1) воспитувач, 
2) учител, 
3) учител по практична настава, 
4) стручен учител, 
5) наставник, 
б) професор; 
6) на вишите школи: 
1) предавач на виша школа, 
2) професор на виша школа; 
в) на факултетите, високите школи во ранг на 

факултет и во уметничките академии: 
1) асистент, 
2) лектор, 
3) доцент, 
4) вонреден професор, 
5) редовен професор. 

Член 233 
Службениците во звањето воспитувач, учител, 

стручен учител, наставник и професор можат, по 
исклучок, под определени услови, да добијат по-
себно звање педагошки советник. Во тој случат на 
овие службеници кон нивното основно звање со 
додава називот на тоа посебно звање (професор-
педагошхи советник, итн.). 
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Член 234 
(1) Звањето воспитувач постои само во преду-

чилишните установи. 
(2) Звањето учител,, ^учител по практична на -

стапа, стручен учител, наставник и професор мо:::е 
да постоен во з7читшштата и во другите воспитни 
установи за образование и воспитување на децата 
и учениците, к а к о и ао училиштата и во другите 
установи за образование на возрасните без оглед на 
видот на училиштето односно на воспитната уста-
нова. 

(3) Звањето учител, наставник и професор може 
да постои и во домовите на културата и во народ-
ните и работничките универзитети. 

(4) Звањето учител, учител по практична н а -
става, стручен учител, наставник и ппоф^сор мо -^е 
да постои и во воспитно-поправшгте и во казнено-
попп-^зните домови. 

(5) Звањето професор може д5! постои и во со-
ветувалишта, педагошки центри и во слични уста-
нова. 

(0) Звањето учител по практична настава, стру-
чен учител, наставник и процесно може да постои 
и па вишите школи за изведување вежби и практ-
и ч н и работи. 

(7) Звањето лектор постои само на филозофски-
те факултети за настава на странски јазици како 
главен предмет. На местата предвидени со статутот 
за настава на странски јазици на другите ф а к у л -
тети, за настава на определени помошни предмети 
и вештини, за раководители на вежби и практични 
работи на факултетите, високите школи во ранг 
на факултет и уметничките академии, како и во 
универзитетските и факултетските установи што 
служат за настава, можат да се назначуваат слу-
жбениците во соодветните звања предвидени за 
нивната матична служба, според работата што је 
вршат и нивната стручна спрема. 

Член 235 
Ѓ1) За звањата од членот 232 е потребна след-

ната спрема: 
1) за звањето воспитувач, учител, стручен учи-

тел — учителска школа односно соодветна средна 
стручна школа или рамна со неа спрема; 

2) за звањето учител по практична настава — 
стручна спрема на висококвалификуван работник 
односно занаетчиски мајстор; 

3) За звањето наставник — соодветна виша 
шкопа или нејзе соодветна спрема; 

4) за сите други звања — (Факултетска или ра-
мна со неа спрема, ако со сојузен закон или со 
прописи засновани врз сојузен захов в е е опреде-
лено поинаку. 

(2) Звањата од точ. 1 и 2 се зв^ња од трета 
група, звањата од точката 3 - од втора, а зва -
њата од точката 4 од прва група. 

Г л а в а XXIV 
ПЛАТИ 

1. Распоред на звањата во платото разреди 
Член 

(1) Звањата, на службениците од членот 232 се 
распоредуваат во следните платни разреди: 

Звање Платен разред 
1) воспитувач, учител, учител ,по 

практична настава, стручен у -
" л т е л XV до VII 

2) заставник XIV до VI 
,3) професор и асистент Х П до IV 
4) предавач на виша школа и 

лектор ТХ до IV 
' професор на виша школа . . . VII до III 

6 ' Доцент VI до III 
7) вонреден професор Ш до Ш 
8) редовен професор . . . . . . И1 до 14 

(2) Службениците во звањето педагошки совет-
ник се распоредуваат за два односно еден платен 
разред погоре од завршниот платен разред на сво-

ето основно звање^ и тоа: воспитувач, учител и стру-
чен учител до V, наставник до IV а професор до 
III платен разред. 

(3) Во завршните платни разреди на звањата 
од точ. 1 до 6 и во завршниот п,латен разред на 
звањето од претходниот став постојат по две пери-
о д о н покачувања. 

2. Шмшжајш илази 
Ч л е н 237 

(1) На службениците во звањата од претходниот 
член им се определува положа јна плата според 
звањето, односно работното место. 

(2) На службениците на по л о ж а иге управител 
на установа за предуличшгишно воспитување, упра -
вител на училишта, на ученички догови и интер-
нат и, управник (директор) на- установа за обра-
зование на возрасните, директор на шнола, ш е ф о в а 
на отсецп на Стручни училишта,, шефови на кате -
дра, односно ш е ф о в и на соодветни организациони 
единици на ф а к у л т е т у и на други високи школиг, 
шефови на факултетски и универзитетски установи, 
продекани и дехани на факултети , проректори и 
ректори на универзитети^ к а к о и на други соодвет-
ни положани им припаѓа положај.на плата според 
полова? ат. 

(3) Височината н а п о л о ж е н а т а плата за од-
делни звања односно положаи се определува со 
прописи на Сојузниот извршен совет. 

3. Посебен додаток к давања м натура 
Член 2Ж 

(1) Посебен додаток може да се установува за 
службениците што постојано работат: 

11 во училишта и во други воспитни установи 
во места во кои условите на работата и животот 
се исклучително тешки; 

2) во училишта (одделенија) и ,во други во-
спитни установи за глувонеми, слепи, воспитно з а -
пуштени, умно заостанати, логопатски, инвалидни, 
туб^пкулозни и трахоматозни деца и младина; 

3) во вежбал еици односно одделенија во кои 
учениците, на школите за воспитувачи и учениците 
на учител ските школи односно студентите на виши 
и високи школи се приготвуваат за наставнички 
ОДРЕНО воспитувачон позив; 

4) во ^експериментални училишта и одделенија; 
5) со поголем број деца односно ученици, со 

повеќе класови во едно одделение или со поголем 
број1 деца односно ученици во две одделенија, како 
и за работа со поголем број деца односно ученици 
во домови и во други воспитни установи. , 

(2) Посебен додаток може д а се установува и во 
случаите на особена потреба од наставен персонал 
со определена специјалност в о стручните училишта: 
и за асистентите од определена специјалност на 
одделни факултети, к а к о и за службениците што 
работат под услови штетни по здравјето. 

(3) Пропиевте з а установување на посебниот до-
даток спооед претходните ставови ги донесува ре-. 
публичкиот извршен совет во рамките на' пропи-
сите на Сојузниот извршен совет. 

Член 239 -
(1) На наставниот и воспитниот персонал за р а -

бота ве иста предучилишна установа, во установа 
за образование на возрастите, во дом, односно во 
исто училиште им припаѓа посебен надоместок, и 
тоа: IV вл предучилишни установи, детски и уче -
нички догови и интернати — за работата над р е -
довното работно врегве; 2\ во училиштата за општо 
образование, во стручните ,училишта и вишите 
шгсопи — за работата над редовниот број часови и 
под другите работи нужно врзани за наставата: и 

н,а факултетите и други училишта во ранг на 
факултет , ако покрај редовната настава држат и 
настава за усовршување, специјализација или под-
готвување докторат. 

. (2) Поблиски одредби за нормата на р е д о в н а ^ 
работа односно на редовниот број часови и за в и -
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сочината на надоместокот пропишува Сојузниот 
извршен совет. 

Член 210 
(1) ,На хонорарите наставници ЕО школи и на 

факултети хонорарот им се определува по час или 
во паушален месечен износ, согласно со одред-
бите од членот 73 на овој закоп. 

(2) Поблиски одредби за определувањето на хо-
норарот според претходниот став пропишува ре-
публичкиот извршен созст. 

Член 241 
(1) На наставниот и воспитниот персонал што 

работи во училишта односно во воспитни установи 
во села, му припаѓа бесплатен ст.ан и огрев. 

(2) Поблиски одредби за правото на бесплатен 
стан и огрев донесува републичкиот извршен совет. 

-(3) Околискиот собор на народниот одбор на 
око ли јата определува кои места во смисла на ста-
вот 1 од овој член се сметаат за села.4 

Г л а в а XV 
НАЗНАЧУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

Член 242 
(1) Службеничките места според звањата и по-

ложаите во училиштата и во другите воспитни уста-
нови се утврдуваат со систематизацијата според 
бројот на учениците односно децата, според бројот 
на одделенијата, односно според нормата на часо-
вите, согласно со прописите што ги донесува ре-
публичкиот совет за школство, во рамките на упат-
ството од Секретаријатот за просвета и култура на 
Сојузниот извршен совет. 

(2) Систематизацијата од претходниот став ја 
утврдува советот надлежен за работите на школ-
ството по предлог од училишниот одбор односно од 
советот на воспитната установа. Ако училиштето 
не го основал државен орган, бројот на наставниот 
и воспитниот персонал го утврдува органот што 
обезбедува средства, со потврда од советот над-
лежен за работи на школството. 

(3) Со актот за систематизација можат да се 
определат и условите за одделни положаи, ако тие 
услови не се опрелени со други прописи. 

(4) Донесувањето на актите за систематизација 
на факултетите, уметничките академии, високите и 
вишите школи и нивните установи се спроведува 
според постапката предвидена за донесување ста-
тути. 

Член 243 
(1) Со цел за правилно пополнување на местата 

на наставниот и воспитниот персонал во училишта-
та и во другите воспитни установи, републичкиот 
совет за школство донесува правилник. Со овој 
правилник се регулира начинот за водење евиден-
ција на местата, начинот за објавување на конкур-
сот, постапката околу изборот на кандидатите, а 
особено кој наставен и воспитен персонал има пра-
во на првенство за назначување ^о определени ме-
ста односно установи, според стручната спрема, вре-
мето поминато во служба, успехот постигнат во на-
ставно-педагошката работа и работата на народно 
просветување, како и според фамилијарните и 
здравствените прилики на одделни кандидати. 

(2) Правилникот од претходниот став се доне-
сува во склад со општото упатство за спроведува-
ње на конкурсот што го пропишува Секретаријатот 
за просвета и култура на Сојузниот извршен совет 
во согласност со Сојузниот извршен совет. Со ова 
упатство се утврдуваат и критериумите за опреде-
лување правото на првенство на конкурсот. 

(3) Републичкиот совет за школство може да ги 
определува местата во кои ,можат да се назначуваат 
во определена учебна година лица што првпат ста-
пуваат во служба. 

Член 244 
(1) Слободните места на наставниот и воспит-

ниот персонал во училиштата и во другите воспит-
ни установи се пополнуваат врз основа на конкурс. 

(2) Конкурсот може да биде редовен и допол-
нителен. 
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(3) Редовниот конкурс се распишува и се врши 
од 1 април до 1 јули секоја година. 

(4) За местата што останале непополнети по 
редовниот конкурс, се распишуваат дополнителни 
конкурси од 1 јули до 31 август. Дополнителните 
конкурси можат, по исклучок, да се продолжат до 
30 септември. 

(5) На дополнителниот конкурс наставниот и 
воспитниот персонал запослен во училишта и . во 
други воспитни установи може да учествува само 
по одобрение од органот надлежен за назначува-
ње. Одобрението се дава само за учествување на 
еден определен конкурс. -

Член 245 
Конкурсите за управители односно за дирек-

тори на училишта и за старешини на други воспит-
ни установи, како и за другиот наставен и воспи-
тен персонал, ги спроведува конкурсната комисија 
што ја формира советот на народниот одбор над-
лежен за работи на школството. 

Член 246 
(1) Управителите и директорите на училиштата 

и старешините на другите воспитни установи ги 
назначува народниот одбор на општината односно 
на околијата на заедничка седница на двата собори. 

(2) Другиот наставен и воспитен персонал го на-
значува советот надлежен за работи на школството 
на народниот одбор. 

(3) Кон извештајот за резултатот на конкурсот, 
врз основа на кој народниот одбор го врши изборот 
според ставот 1 на овој член, се поднесува и мисле-
ње од советот надлежен за работи на школството, а 
кон извештајот што се однесува до службениците 
од ставот 2 на овој член — мислење од училишниот 
одбор односно^ од советот на установата. 

(4) За службениците што ги назначува народ-
ниот одбор, решенијата за назначување ги издава 
претседателот на народниот одбор, а за службени-
ците што ги назначува советот за работите на школ-
ството на народниот одбор — органот на управата 
на народниот одбор надлежен за работите на школ-
ството. 

(5) За другите службеници ,во училиштата и во 
другите воспитни установи важи одредбата од чле-
нот 165 на овој закон. 

(6) Техничкиот персонал и помошните службе-
ници во училиштата ги назначува управителот од-
носно директорот на училиштето во согласност ^о 
училишниот одбор. 

Член 247 
Службеникот избран врз основа на редовен 

конкурс се разрешува од дотогашната должност, по 
правило, кон крајот на август, по одржаните по-
правителни и други испити. По исклучок, со согла-
сност од училишниот' одбор, службеникот може да 
биде разрешен и пред истекот на овој срок. 

Член 248 
(1) На местата што не можеле да се пополнат 

врз основа на конкурсот и на местата што ќе се 
упразнат во текот на учебната година, можат да се 
назначуваат хонорарни службеници со полно ра-
ботно време, на определено време, но најдолго до 
крајот на" учебната година. 

(2) Ако упразнетото место не, можело да се по-
полни ниту на начинот предвиден во претходниот 
став, та поради тоа се доведува во прашање редов-
ното вршење на наставата, органот од членот 246 
став 2 може привремено, но најдолго до крајот на 
учебната година, да доделува на работа службеници 
од други училишта односно воспитни установи од 
подрачјето на истиот народен одбор. При доделува-
њето на работа во друго место се земаат предвид 
фамилијарните и здравствените прилики на слу-
жбеникот. 

(3) Службеникот што бил доделен на работа во 
друго место не може без своја согласност во две на-
редни учебни години да се доделува на работа БО 
друго место. 
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Член 249 
Службеникот може да се премести по своја со-

гласност на место што останало неисполнето и по 
одржаниот дополнителен конкурс. 

Г л а в а XXVI 
НАПРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Оценување 
Член 250 

(1) Наставниот и воспитниот персонал во учили-
штата и во другите воспитни установи се оценува, 
по правило, на крајот на учебната година. 

(2) Не се оценуваат службениците што имаат 
изборни звања. Исто така, не се оценуваат директо-
рите на училиштата кои според посебни прописи не 
се должни да вршат настава. 

Член 251 
При оценувањето на наставниот и воспитниот 

персонал се земаат предвид: стручната способност, 
залагањето и резултатите постигнати во настав-
но-педагошката работа, како и резултатите на уна-
предувањето на наставно-воспитната работа. 

Член 252 
(1) Наставниот и воспитниот персонал во учили-

штата и во другите воспитни установи го оценува 
комисија од три члена, што ја составуваат дирек-
торот односно управителот на училиштето односно 
старешината на воспитната установа, просветниот 
инспектор односно стручното лице што ќе го опре-
дели надлежниот совет за школство на народниот 
одбор и претседателот односно членот на учили-
шниот одбор односно на советот на устаковата. Ко-
мисијата што го врши оценувањето на наставниот 
персонал е должна да прибави мислење од Настав-
ничкиот совет. 

(2) Директорите (управителите) на училиштата 
што вршат настава и старешините на воспитните 
установи ги оценува посебна комисија, чиј состав, 
согласно со одредбата од претходниот став, го опре-
делува советот надлежен за работи на школството. 

Член 253 
(1) Одлуката на комисијата му ја соопштува на 

службеникот старешината, со образложение. 
(2) Службеникот што не е задоволен со оценка-

та може во срок од 15 дена од денот кога му е сооп-
штена таа да подаде барање комисијата што го вр-
шела оценувањето повторно да ги испита податоци-
те врз кои се засновува оценката и да ја измени да-
дената оценка. 

(3) Комисијата за оценување во ваков случај се 
проширува со два нови члена. Еден член делегира 
стручното здружение односно синдикалната органи-
зација, а друг определува советот надлежен за ра-
ботите на школството на народниот одбор. Ако ба-
рањето го подал предметен наставник, членот на ко-
мисијата што го определува советот надлежен за 
работи на школството мора да биде стручен за пред-
метот на наставникот што го подал барањето. 

Член 254 
(1) Одредбите на членот 179 став 4, членот 182 и 

членот 183 ст. 3—7 на овој закон важат и за настав-
ниот и воспитниот персонал. 

(2) Поблиски прописи за оценувањето донесува 
Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот 
извршен совет со согласност од Секретаријатот за 
општа управа на Сојузниот извршен совет. 

2. Стручни испити 
Член 255 

(1) За звањето воспитувач, учител, учител по 
практична настава, стручен учител, наставник и 
професор постои стручен испит. 

(2) Службениците од претходниот став се здоби-
ваат со правото за полагање на стручниот испит по 
две години служба на работите од своето звање. 

(3) Полагањето на стручниот испит може да се 
повтори двапати во временски растојанија од на ј -
малу шест месеци. 

(4) На службеникот што не ќе го положи струч-
ниот испит во срок од пет години, му престанува' 
службата по силата на законот. 

Член 256 
На службеникот што пред положениот стручен 

испит преминува од друга служба за која се бара 
иста школска спрема на работа во просветна уста-
нова, може да му се признае времето поминато во 
поранешната служба со тоа срокот на траењето на 
стажот за полагање на стручниот испит во просвет-
ната служба да не може да биде покус од шест ме-
сеци. 

Член 257 
Прописи за стручните испити донесува Секре-

таријатот за просвета и култура на Сојузниот извр-
шен совет во согласност со Секретаријатот за општа 
управа на Сојузниот извршен совет 

3. Напредување 
Член 258 

(1) Службениците по положениот стручен испит 
се унапредуваат во наредниот платен разред од 
истото звање. 

(2) Во рамките на истото звање службеник ре-
довно напредува во повисоки платни разреди по 
секои три години служба. 

(3) Службеникот што ќе помине три години во 
завршниот платен разред на своето звање добива 
прво периодско покачување, а по три години — вто-
ро периодско покачување. 

(4) Годината во која службеникот не добил за -
доволителна оценка (член 182 став 3) не се признава 
за напредување во повисок платен разред односно 
за периодско покачување. 

Член 259 
(1) Службениците во звањата од членот 232 под 

а) што имаат положен стручен испит и најмалу 
шест години служба во просветни установи, а за по-
следните три години се оценети со најдобри оценки, 
се унапредуваат во рамките на своето звање во еден 
платен разред погоре. 

(2) Ако службеникот ги исполнува условите од 
претходниот став, а се наоѓа во завршниот платен 
разред, добива периодско покачување. 

(3) Според одредбите од ,претходните ставови, 
службеникот може да се унапреди двапати во текот 
на службата, во растојание од -најмалу пет години. 

(4) Службениците во звањето асистент добиваат 
при повоторниот избор еден платен разред повеќе од 
платниот разред што се добива со редовно напреду-
вање според годините на службата. Според оваа од-
редба асистентот може да се унапреди еднаш во те-
кот на службата, 

(5) Асистенти^ со медицинска односно ветери-
нарна ' спрема напредуваат како службеници од со-
одветни звања на здравствената односно ветеринар-
ната служба. 

4, Назначување во звањето педагошки советник 
Член 260 

(1) Службеникот во звањето воспитувач, учител, 
стручен учител, наставник или професор, кој видно 
се истакнува во наставно-воспитната работа, со сво-
јата работа придонесува да се унапреди и натаму 
да се развие школството и просветата и со својата 
сорботка со научни и стручни институции што се 
занимаваат со прашања на школството и просветата 
(педагошки институти, заводи за унапредување на 
школство, педагошки центри и сл.) придонесува 
за унапредување на педагошката пракса односно 
теорија, — може да добие посебно звање на педаго-
шки советник. 

(2) За назначување во звањето педагошки со-
ветник потребно е службеникот, покрај условите од 
претходниот став, да има најмалу 15 години служба 
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на работа во училишта или во други воспитни уста-
нови, во органи на управата надлежни за работи на 
просветата, иди во заводи, или во други установи 
што се занимаваат со прашањето на школството и 
просветата. 

Член 261 
(1) Со назначувањето во звањето педагошки со-

ветник службеникот добива два платни разреди по-
горе од оној што го имал дотогаш, односно еден 
платен разред — ако се наоѓа во завршниот платен 
разред на звањето професор. 

(2) Службеникот што пред назначувањето во 
звањето педагошки советник бил унапреден според 
членот 259 на овој закон, при назначувањето во 
звањето педагошки советник добива еден платен 
разред погоре. 

Член 262 
(1) Решението за назначување во звањето педа-

гошки советник го донесува републичкиот совет 
надлежен за работи на школството, по предлог од 
посебна комисија, што ја определува републичкиот 
извршен совет од редот на истакнати просветни 
јавни работници. 

(2) Комисијата од претходниот став е должна 
пред подавањето на предлогот за назначување на 
службеникот во звањето педагошки советник да 
прибави мислење од научните и стручните институ-
ции што се занимаваат со унапредување на школ-
ството и просветата за неговите стручни работи од-
носно за соработката со тие институции. 

Г л а в а XXVII 
ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 263 
При назначувањето во изборно звање службе-

никот се распоредува во еттен од п а т н и т е разреди 
на"тоа звање, и тоа: 

1) ако имал платен разред понизок од почетниот 
платен разред на звањето во кое се назначува или 
рамен нему — во почетниот платен разред; 

2) ако имал платен разред повисок од почетниот 
платен разред на звањето во кое се назначува — 
во платниот разред што го имал дотогош, ако тој не 

/ е повисок од завршниот платен разред на звањето 
во кое се назначува, а ако е повисок — во завр-
шниот платен разред со периодско покачување ако 
е предвидено за тоа звање. 

Член 264 
(1) Годишниот одмор на наставниот и воспит-

ниот персонал во училиштата и во другите воспит-
ни установи се поклопува, по правило, со летниот 
учебен одмор. 

(2) Наставниот персонал на училиштата за за-
должително школување и на средните школи за 
време на летниот учебен одмор може да се повикува 
на курсеви за стручно усовршување и заради врше-
ње други должности во врска со подготовките за 
почетокот на учебната година, со тоа што во тој 
случај да им се обезбеди годишен одмор од најмалу 
шест недели. 

(3) На наставниот персонал му припаѓа годишен 
одмор според одредбите од ставот 1 на овој член — 
без оглед на должината на работнот стаж. 

Член 265 
Службеникот што поради професионална не-

способност не може да ја врши наставничката дол-
жност, а има ка ј малу 20 години служба, може да 
го задржи своето дотогашно звање и плата ако е 
определен да врши управни односно канцелариски 
работи во училиште односно воспитна установа. 

Член 266 
(1) За наставниот и васпитниот персонал от-

казниот срок изнесува шест месеци и секогаш се 
смета од 1 март, без оглед кога е поднесен отказот, 

(2) Службениците од претходниот став можат 
да ја откажат службата и во текот на учебната го-
дина ако спрема нив не се исполнувани обврските 

предвидени со конкурсот. Во овој случај отказниот 
срок изнесува еден месец. 

Член 267 
(1) Кога службеникот што има изборно звање 

за кое со прописи е предвидено повторување на из-
борот, не биде избран на повторниот избор, се смета 
дека е разрешен (член 136) со денот кога е вршен 
изборот. 

(2) Службениците со изборни звања на факул-
тетите, високите и вишите школи и уметничките 
академии, што ќе подадат барање за разрешување 
во текот на учебната година, се разрешуваат од 
должноста по истекот на учебната година. 

Член 268 
(1) На службениците што работат во просвет-

ни установи на просветни работи, во годините на 
службата за напредување им се признава сето врет 
ме што фактично го поминале во служба на работи 
од својата струка односно на работи од иста или 
слична природа, како и времето што го поминале 
по потреба на службата на други работи. 

(2) Во поглед на признавањето на другото вре-
ме за напредување важат одредбите од членот 195 
став 3 и 4 и членот 196 на овој закон. 

Член 269 
За службениците што ги имаат звањата од чле-

нот 232 на овој закон согласно се применуваат 
одредбите од членот 186 ст. 3 и 4, членот 193 став 
3, членот 197 ^ членот 198 ст. 1 и 3 на овој закон. 

II. Одредби за службениците на научните 
установи 

Г л а в а XXVIII 
'ЗВАЊА И ПЛАТИ 

Член 270 
и) Звањата на службениците во научните уста-

нови (соработници на научните установи) се: 
1) помошен лаборант, 
2) лаборант, 

. 3) препаратор, 
4) технички соработник, 
5) стручен соработник, 
6) виши стручен соработник, 
7) асистент, 
8) научен соработник 
9) виши научен сорабгг: :„ 

10) научен советник 
(2) Звањето помошен лаборант е од четврта гру-

па, звањето лаборант, препаратор и технички со-
работник — од трета, а другите — од прва група. 

3) Условите и начинот за здобивање со наведе-
ните звања се. определуваат со посебни прописи. 

Член 271 
(1) Звањето помошен лаборант, лаборант и пре-

паратор може да постои и во лаборатории, учили-
шта и во други наставни установи. 

(2) Звањето технички соработник може да по-
стои и во определени културни установи. 

(3) Звањето стручен соработник и виши стру-
чен соработник може да постои и во универзитет-
ски и факултетски установи што и служат на на-
ставата, како и во установи за научна и техничка 
документација и слично. 

(4) Звањето научен соработн,ик, виши научен 
соработник и научен советник може да постои и 
во музеи, галерии, заводи за заштита на спомени-
ците на културата, во заводи за -заштита на при-
родата и природните реткости, во научни и големи 
библиотеки, архиви и слични установи. 

(5) Звањата од претходните ставови се здоби-
ваат пад условите и на начинот под кои се здобива 
со тие звања во научните установи. 
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(0) Во к-ои установи можат да постојат одделни 
звања од претходните ставови се определува со 
актот за систематизација, согласно со прописите што 
ги донесува Секретаријатот за просвета и култура 
на Сојузниот'изаршен совет, по претходно приба-
вено мисле-ње од Сојузниот совет за научна работа. 
Со овие про-писи се определува и постапката за 
избор. 

Член 272 
(1) Звањата од членот 270 се распоредуваат во 

следните платни разреди: 
Звање Платен разред 

1) помошен лаборант — — — - XX до XII 
2) лаборант, прогтаратор, технички 

соработник — - — — — — XVI до VIII 
3) стручен соработник — — — XII до V 
4) виши стручен соработник — — VI до III 

асистент -- — — — — — XII до IV 
научен соработник — — — — VII до III 

7 виши научен соработник — — IV до III 
научен советник — — — — Ш до II 

По завршните платни разреди на звањата 
под 1 до 6 постојат по две п е р и о д о т покачувања. 

Член 273 
Поттпжаите на директор и на помошник на ди-

ректор па определени големи научни установи мо-
жат со прописи на извршниот совет да се распо-
редат во платни разреди. 

Член 274 
Височината н-а положајната плата за положаи-

те и звањата во научните установи се определува 
со прописи па Сојузниот односно републичкиот из-
в р т е н сопот, 

Член 275 
За службен-иците на нау чни установи може да 

се устано-вува посебен додаток, согласно со одред-
бите што т ж а т за службениците на државната 
уп.рава (итен 

Г л а в а XXIX 
ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 276 . 
Стручен испит постои за звањето помошен ла-

борант, лаборант, препаратор, технички соработник 
и стпучоч соработник. 

Член 277 
(1) На службениците во звањето помошен ла-

борант што имаат најмалу десет години пракса на 
тие ра-боти, може да им се одобри да ,полагаат по-
себен испит за признавање средна стручна спрема 
(член 30 став 2), ако според оценките особено се 
истакнуваат на работите што ги вршат и ако се 
оспособиле за вршење на работите на лаборант. 

(2) Посебниот' стручен испит, се полага пред 
стручна комисија, што ја именува републичкиот 
совет за култура. Оваа комисија дава и одобрение 
за полагање на испитот. 

(3) Поблиски одредби за посебниот испит и про-
грама за овој испит пропишува Секретаријатот за 
просвета и култура на Сојузниот извршен совет во 
согласност со Секретаријатот за општа управа на 
Сојузниот извршен совет. 

(4) Службениците во звањето помошен лаборант 
што положиле посебен испит за признавање средна 
стручна спрема, се унапредуваат во звањето лабо-
рант и се распоредуваат во непосредно повисок 
платен разред. 

(5) За вонредно напредување на службениците 
во звањата лаборант, препаратор и технички сора- , 
ботиик важат согласно одредбите од членот 259 ст. 
1 до 3 на овој закон. 

Член 278 
(1) Службениците што во научните институти 

работат на -работите што се штетни за здравјето 
поради дејството на јонизирачкото, зрачење имаа?! 

скратено редовно работно време и годишен одмор 
од шест недели. 

(2) Со прописи на Сојузниот извршен совет се 
определува на кои работни места и под кои услови 
службениците од претходниот став имаат пократко 
редовно работно време од 7 часови, односно подолг 
годишен одмор според претходниот став. 

Член 279 
На службениците на научни установи согласно 

се применуваат одредбите од овој закон, и тоа: 
1) во поглед на стручните испити'— одредбите 

од чл. 255 до 257; 
2) во поглед на оценувањето — одредбите од 

чл. 179 до 183, членот 250 став 2 и членот 254 став 2; 
3) во поглед на признавање времето за напреду-

вање — одредбите од членот 268; 
4) во поглед На напредувањето — одредбите 

од членот 186 ст. 3 и 4 и на членот 258 а за службе-
ниците во звањето асистент и одредбата од членот 
259 став 4; 

5) во поглед на преминот на службениците од 
други служби во научни' установи — одредбите од 
чл. 197 и 198 ст. 1 и 3. 

Ш. Одредби за службениците на установите 
во областа на културата 

Г л а в а XXX 
ЗВАЊА И ПЛАТИ 

Член 280 
(1) Звањата на службениците во установите во 

областа на културата се: 
а) во музеи, галерии, заводи за заштита на спо-

мениците на културата и во слични установи 
1) помошен препаратор, 
2) препаратор, 
3) конзерватор-техничар, 
4) конзерватор, 
5) виши конзерватор, 
б) кустос, 
7) виши кустос; 
6) во библиотеки и библиографски институти 
1) библиотечки манипулант, 
2) книжничар, 
3) библиотекар, 
4) виши библиотекар; 
в) во архиви 
1) архивски манипулант, 
2) архивски помошник, 
3) архивист, 
4) в.иши архивист. 

(2) За лицата запослени на уметничка работа 
во мучеи, галерии, заводи за заштита на спомени-
ците на к у л т у р а т а ^ во слични установи, се приме-
нуваат прописите што важат за лицата запослени 
на уметничка работа во театри и во други уметнич-
ки установа. 

Член 281 
(1) Звањата помошен препаратор, препаратор, 

коцзерватор-техничар можат да постојат и во би-
блиотеки и во архиви. Звањето кустос може да 
ПОСЈОИ и во големи библиотеки каде што постојат 
уметнички збирки. 

(2) Звањето книжничар може да постои и во 
домови на културата. 

(3) Со актот за систематизација може да се 
предвиди звањето на професор -, да постои и во 
музеите. 

(4) Поблиски одредби за тоа кои звања можат 
да постојат во одделни видови установи пропишува 
Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 282 
(1) За звањата од членот 280 на овој закон 6 

потребна ^ледната, стручна спрема: 
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1) за звањето помошен препаратор, библиотечки 
манипулант и архивски манипулант — осумгодишно 
училиште; 

2) за звањето препаратор и конзерватор"техни-
чар .— соодветно средно училиште; 

3) за звањето книжничар и архивски помошник 
соодветна средна или виша школа; 

4) за другите звања — факултетска спрема. 
(2) Звањата од точката 1 се звања од четврта 

група, звањата од точката 2 — од трета, звањата 
од точката 3 — од трета односно втора, а звањата 
од точката 4 — од прва група. 

Член 283 
(1) Звањата на службениците од членот 280 се 

распоредуваат во следните платни разреди: . 
Звање Платен разред 

1) помошен препаратор, библиотечни 
Јианипулант, архивски манипу-

- лант - - - - - - - - . XX до XII 
2) ,препаратор, конзерватор-техни-

чар, книжничар и архивски по-
мошник — - — — — — - XVI до VIII 

3) конзерватор, кустос, библиоте-
кар и архивист — — — — XII до V 

4) виши конзерватор, виши кустос, 
емши библиотекар и виши архи-
в о т — — — - — — — — VI до III 

(2) Службениците во звањето книжничар и 
архивски помошник што имаат виша школа (втора 
група) се распоредуваат од XIV до VI платен 
разред. 

(3) Во завршните платни разреди на звањата 
ед п р е т х о д и т е ставови постојат по две периодеки 
покачувања. 

Член 284 
Положам те на старешините на определени кул-

турни установи моежат со прописи на републичкиот 
извршен совет да се распоредат во платни разреди. 

Ф Член 285 
Положајните плати за звањата и п о л о ж е т е 

на службениците во установите во областа на кул-
турата се определуваат со прописите на органите 
што ги вршат правата на основач. Републичкиот 
извршен совет може да ги пропиеле рамките за 
определуваше ма п о л о ж а н и те плати на службе-
ниците од установите што ги основаат народните 
одбори. 

Член 286 
За службениците н а установите во областа на 

културата моз^е да се установува посебен додаток, 
согласно со одредбите што в а ж а т за службени-
ците на државната управа. 

Г л а в а XXXI 
ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 587 
(1) Старешината на установата го назначува ор-

такот што ги врши проевата на основач. Ако е осно-
вач народен одбор, з а назначување на старешината 
1на усзЈаиова ^ решаваат двата собори на заедничка 
седница. 

Ако старешина на установа го назначува 
народен одбор, согласно се применува одредбата од 
членот 246 став 3 на овој закон. Ф 

(8) Шефовите на внатрешните организациони 
единици во установите што имаат колективен орган 
на општественото управување ги назначува тој 
орган, а во другите установи — старешината на 
установата во согласност со советот на народниот 
одбор надлежен за работи на културата, односно 
со републички или сојузен орган на управата над-
лежен за работи на културата. 

Член 288 
Стручен испит ПОСТОИ за сите ЗВАЊА од членот 

280 на ова ј закон освен за звањето виши конзерва-
тор, виши кустос, виши библиотекар и виши ар-
х и в о т . 

Член 289 
А) На службениците во звањето помошен пре-

п а р а т ^ , што имаат на ј малу десет години пракса 
на тие работи, може да им се одобри да полагаат 
посебен мелит за признавање средна стручна 
спрема (член 30 став 2), ако според оценките осо-
бено се истакнуваат на работите што ги вршат 
и ако се оспособиле за вршење -на г ^ ^ т л на 
преператор. 

(2) На службениците во звањето книжнана'.', и 
архивски помошник што во тоа звање имаат п о -
малу 10 години пракса и што трипати еднопо-
друго добиле најдобра оценка, може да им се Одо-
бри полагање на -посебен испит за признавање виша 
стручна спрема. 

(3) Посебните испити се полагаат пред стручна 
комисија што ја формира републичкиот совет за 
култура. Оваа комисија дава и одобрение за пола-
га ње на испитот. 

(4) Поблиски одредби за посебниот.испит и про-
грама. за овој испит пропишува Секретаријот за 
просвета и култура на Сојузниот извршен совет во 
согласност со Секретаријатот за општа утгоава на 
Сојузниот извршен сонет. 

(5) Службениците ве звањ,ето помошен препа- -
ратор што п О Ј ^ ш л е посебен испит за признавање 
средна стручна спрема се унапредуваат во звањето 
тарепаратор и се распоредуваат во непосредно по-
висок платен разред. Службениците во звањето 
книжничар и архивски помошник што положиле 
посебен испит се унапредуваат во непосредно по-
високиот платен разред и натаму напредуваат како 
службеници од втора група, 

Член 290 
За напредување на службениците -од членот 283 

точ. 2 и 3 и на службениците од ставот 2 на истиот 
член согласно важат одредбите од членот 269 ст 1 
до 3 на ' овој закон. 

Член 291 
(1) Слуиќбешедгге во звањето конзерватор, ку-

стос. библиотекар и архивист со положен стручен 
испит, што имаат на јмалу 12 години соодветна 
стручна пракса, можат да бидат унапредени во 
звањето виши кустос, виши библиотекар или виши 
архивист, ако имаат објавени или познати стручни 
работи од значење за унапредувањето на струката, 
особено се истакнуваат со стручната односно прак -
тичната работа во својата установа и ако п о к а ж у - ^ 
ваат способност за г ^ ^ на 
стручни работи. 

(2) Решението за унапредувана во з плането од 
претходниот став го донесува републичкиот совет 
за работи на културата, по предлог од посебната 
комисија, што ја формира републичкиот површен 
совет од редот на истакнатите културни и јавни 
работници. 

Член 292 
Службениците што се запослени во установите 

од членот 280 на овој закон можат да бидат преме-
стени или ,доделени на работа само по своја со-
гласност. 

Член 293 
На службениците на установите во областа на 

културата согласно се применуваат одредбите од 
овој закон, и тоа: 

1) во поглед на стру-чните испити — одредбите 
од чл 255 до 257; 

2) во поглед на оценувањето - одредбите од 
чл. 179 до 183 и 254 став 2' 

3) во поглед на признавањето на времето за на-
предување — одредбите од членот 268; 
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4) во поглед на напредувањето — одредбите од 
членот 186 ст. 3 и 4 и членот 258; 

5) во поглед на преминот па службеници од 
други служби во установи во областа на к /лтупата 
- ' одредбите о ^ ч л ; 197 и 1Р8 ст. 1 и 3. 

Член 294 
Работните односи и начинот на наградува-

њето на лицата запослени на уметничка регата во 
театри и во други уметнички установи се регули-
раат со госебни сојузни прописи. За другите слу-
жбеници запослени во театри и во други уметнички 
установи важат одредбите од главата ХТј на овој 
закон. 

В. СЛУЖБЕНИЦИ" НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
УСТАНОВИ 

Г л а в а XXXII 
ЗВАЊА 
Член 295 

(1) Одредбите од овој оддел (В) се однесуваат 
на службениците од здравствената струка (со ме-
дицинска спрема) запослени во болници, домови 
за народно здравје, здравствени станици,' хигиенски 
заводи, аптеки и во' други здравствени установи. 

(2) здравствени службеници се сметаат и слу-
жбениците што во здравствените установи вршат 
определени стружни ра.боти за кои не е предвидена 
медицинска, туку друга соодветна стручна спрема 
(член 296 став 2). 

(3) За службениците што во здравствените уста-
нови вршат управни, канцелариски и сметковод-
ствени работи, важат одредбите од главата XI до 
XVII на овој закон, ако со овој закон или со про-
писи засновани врз сојузен -закон не е определено 
поинаку 

Член 296 
(1) Звањата на здравствените службеници, се: 

1) помлад здравствен техничар, 
2) хигиеничар, 
3) болничар, 
4) детска гледачка, 
5) бабица, 
6) здравствен техничар, 
7) медицинска сестра (медицински техничар), 
8) забар, 
9) лекар. 

10) стоматолог, 
11) фармацеут, с . 
12) санитарен инженер, 
13) медицински хемичар, 
14) пр-и,мариус, 
15) здравствен советник, 

' .16) виши здравствен советник. 
(2) За службениците што во здравствените 

установи вршат работи на биолог, градежен тех-
ничар и др., постои звање здравствен соработник. 

(3) Здравствените службеници што го имаат 
звањето помлад здравствен техничар , придаваат 

кон звањето и поблиска озн.ака на занимањето: 
медицински лаборант, а п т е к а р с к а лаборант , ' забар-
ски асистент, масер. I 

(4) Здравствените службеници што го имаат 
звањето здравствен техничар придаваат кон зва-
рвето и поблиска ознака на занимањето: физиоте-
раписки техничар^ фармацеутски техничар,' забен 
техничар, рентген-техничар, санитарен техничар, 
лабораториски техничар и работнотераписки тех-
ничар. 

(5) Кои од звањата од ст, 1 и 2 можат да по-
стојат во одделни здравствен! установи, се опре-
делува со актот за систематизација. 

(6) Општите начела за систематизацијата во 
здравствените установи ги пропишува Секретари-
јатот за народно здравје на Сојузниот извршен 
совет. Поблиски прописи за систематизацијата во 
здравствените установи во рамките на овие начела 
донесуваат републичките совети за народно здравје. 

Член 297 
(1) За звањата од претходниот член потребна е 

следната стручна спрема: 
1) за помлад здравствен техничар, хигиени-

н е и болничар — завршена соодветна школа од-
нос1 то пропи; п а ни кур севи; 

2) за детска гласачка — завршена соодветна 
школа; 

3) за бабина - завршена соодветна медицин-
ска школа и положен стручен испит; 

4) за здравствен техничар, медицинска сестра 
(медицински техничар) и забар - завршена соод-
ветна медицинска школа и положен 'стручен испит; 

5) - и она р, стоматолог и фармацевт - . завр-
шена соодветна висока сиромави зат-о.ткит^чсн 
стаж, 

(2) Звањата од топката 1 се звања од четврта 
група; ЗР?н,ата од тон. 2 и 3 се звања од трета 
и од четврта група, звањата од точката 4 се звања 
од трета и втора група, а звањата од точката 5 
се звања од прва група 

(ЗУ Звањето здравствен соработник е звање од 
трета, втора и прва група. 

(4) Поблиски прописи заГ стручната спрема за 
здобивале со звањата од ст. 1 и '2, како и за зва-
њата санитарен инженер, медицински хемичар и 
здравствен соработник донесува Секретаријатот за 
НАРОДНО здравје на Сојузниот извршен совет во 
согласност со Секретаријатот за општа управа на 
Сојузниот и з в р т е н солЧт. 

Член 298 
За определени места во здравствените уста-

нови за кои е потребна стручна спрема од други 
струки (просветна^ ветеринарна и др.), со актот 
за систематизацијата можат да се предвидат со-
одветни звања на тие струки. 

Г л а в а XXXIII 
ПЛАТИ 

1. Распоред на звањата во платни разреди 
I 

Член 299 % 
(1) Звањата на здравствените службеници се 

распоредуваат во следните платни разреди, и тоа: 
Звање Платен разред 

1) помлад здравствен /техничар XIX до XII 
2) болничар и хигиеничар — XVIII до XII 
3) детска гледачка - — — XVII до XI 
4) бабица - - ' - - - XVI до VIII 
5) здравствен техничар, меди-

цинска сестра (медицински 
техничар) и забар - — - - XV до VIII 

6) лекар, стоматолог, фармацеут, 
санитарен инженер и медицин-
ски хемичар — — — — XI до IV 

7) примариус - - — — ' — V до Ш 
8) здравствен советник — — IV до III 
9) виши здравствен советник — На до III 
(2) Здравствените службеници во звањето баби-

ца што имаат средна медицинска школа се распо-
редуваат од XV платен разред. Здравствените слу-
жбеници од точката 5 што имаат виша медицинска 
школа се распоредуваат од XIII до VI платен ра -
зред. 

(3) Здравствените службеници во звањето здрава 
СТВСЕЈ соработник се распоредуваат според стручна-
та спрема, и тот: службениците со средна стручна 
спрема (трета група) — од XV до VIII платен р а -
зреди, службениците со виша стручна спрема (втора 
група) - од XII I до VI платен разред, и службени-
ците со висока стручна спрема (прва група) — од 
XI до IV платен разред. ^ 

(4) Во завршните платни разреди на сите звања, 
освен звањето примариус и виши здравствен совет-
ник, постојат по две периодски покачувања. 



Среда, 25 декември 1957 . - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

2. Положајни плати 

Член 300 ' 
(1). Положајната плата на службениците во 

"здравствените установи се определува со правилни-
кот за платите, според положаите односно работите 
што ги вршат службениците на определени места во 
одделни видови здравствени установи. 

(2) Највисоката положајна плата за положајот 
управник (директор) на одделни видови здравстве-
ни установи ја пропишува Секретаријатот за народ-
но здравје на Сојузниот извршен совет со согла-
сност од Сојузниот извршен совет. 

(3) Височината на положајната плата за поло-
жајот управник на секоја одделна здравствена 
установа во границите што ќе бидат определени 
со прописите од претходниот став ја утврдува 
републичкиот совет за народно здравје. 

(4) Положајната плата за крутите места и по-
ложам се определува до износите утврдени врз 
основа на ставот 3 од овој член. 

3. Песебен додаток 
Член 301 

(1) Здравственитеу службеници можат да имаат 
и посебен додаток под условите што се предвидени 
со одредбите од овој закон. 

(2) Посебниот додаток се утврдува со правилни-
кот од членот 303 на овој закон. 

Член 302 
(1) Посебен додаток се установува: 
1) за здравствените службеници со висока 

стручна спрема што работат во хигиенски заводи, 
во заводи за контрола на лекови, во хигиенско-
епидимеолошки станици, во хигиенско-епидемио-
лошки одделенија и отсечи на здравствените 
установи; 

2) за работа врзана за обиколување терен со 
слаби сообраќајни врски; 

3) во случај на особена потреба од здравствени 
службеници во местата во кои постојат тешкотии 
да се обезбеди основна здравствена заштита; 

4) за вршење работи во поголем обем отколку 
што е предвидено со пропишаните нормативи за 
соодветното работно место; 

5) за работа во смени; 
6) за работа на работно место на главна ме-

дицинска сестра; 
7) за работа на местата каде што се здрав-

ствените службеници изложени на ш а ш о с т по жи-
вотот или здравјето (со инфектаиидкГ, душевни или 
туберкулозни болни, или со заразни материјали, 
работа со извори за јонизирачко зрачење, просекту-
ра и слично); 

8) во случај на особена потреба од службеници 
со висока стручна спрема од определена гранка 
на специјалност; 

9) за трајно вршење на работите каде цгго се 
пројавува работа од особен квалитет во обем над 
просекот. 

(2) Посебен додаток може да се установи и за 
другите службеници од здравствената установа, 
согласно со одредбите од претходниот став. 

(3) Местата во кои постојат тешкотии за обе-
збедување на основната здравствена заштита кои 
работни места во1 здравствените установи се сме-
таат опасни по животот или здравјето, како 
и гранките на специј алчноста од точката 8 на овој 
член, ги определува републичкиот совет за народно 
здравје. 

4. Правилник за платите и надоместоците 
Член 303 

За секоја здравствена установа се донесува 
правилник за платите. 

Член 304 
. (1) Правилниког за платите го донесува управ-

ниот одбор на здравствената установа по предлог 
од управникот на установата. Предлогот на пра-

. Број 53 - Страна 1107 

вилникот управникот задолжително му го става на 
увид на работниот колектив на здравствената 
установа барем на 14 дена пред доставувањето на 
предлогот до управниот одбор. 

(2) Забелешките од членовите на работниот ко-
лектив на здравствената установа на предлогот на 
правилникот што не ќе ги усвои, управникот му 
ги доставува на одлучување на управниот одбор 
со - предлогот на правилникот. 

(3) Правилникот за платите добива задолжи-
телна сила кога за него ќе даде своја согласност 
околискиот односно општинскиот собор на народ-
ниот одбор односно советот за народно здравче на 
народната република, според тоа чии органи вршат 
надзорни права над здравствената установа. Ако 
надзорот над работата на здравствената установа 
го врши некој сојузен орган, правилникот го потвр-
дува тој орган и околискиот односно општинскиот 
собор на народниот одбор. 

Член 305 
(1) Правилникот за платите содржи особено 

одредби: 
1) за местата, работите и условите за работа 

на одделни работни места (систематизација); 
2) за височината на положај ната плата за од-

делни места и за посебниот додаток; 
3) за определувањето на хонорари на хонорар-

и т е службеници; 
4) за тоа кои службеници можат да живеат 

и да добиваат храна во здравствената установа, 
како и за износот на надоместокот; 

5) за работните и заштитните облеки и обувки. 
(2) Со правилникот за платите се утврдува на-

чинот за плаќање на прекувремената работа на 
здравствените службеници, на работата за време на 
дежурствата, за работата на вонредни работи, а во 
рамките на прописите што ги донесува Секретари-
јатот за народно здравје на Сојузниот извршен 
совет. 

(3) Ако за одделни места на здравствените слу-
жбеници со посебни прописи на надлежниот орган 
се утврдени нормативи или ако на одделни места 
може да се утврдува ефектот на работата, со пра-
вилникот за платите ќе се определи и надоместокот 
за работата над утврдените нормативи, односно пла-
тите според ефектот на работата во смисла на чле-
нот 70 на овој закон, како и начинот за награду-
вање за вонредно залагање. 

Член 306 
(1) Со правилникот за платите поблиску се 

утврдуваат основите и височината на посебниот до-
даток за одделни места. 

(2) Височината на посебниот додаток за опре-
делени места може да изнесува најмногу до 50%' 
од основната и положајната плата. 

(3) По исклучок, републичкиот совет за народно 
здравје може да даде согласност на здравствените 
службеници да им се определи и поголем посебен 
додаток од износот предвиден во претходниот став. 

(4) На здравствените службеници со висока 
стручна спрема што работат во установите од чле-
нот 302 точка 1 на овој закон, им припаѓа посебен 
додаток најмалу во височина од 25% од основната' 
и положајната плата. 

Член 307 
(1) Височината на посебниот додаток по основот 

од членот 302 точка 9 на овој закон се утврдува со 
договорот со претходно прибавено мислење од 
стручна комисија, што за таа цел се формира к а ј 
републичкиот совет за народно здравје. 

(2) Височината на посебниот додаток според 
одредбата од претходниот стан, може да се утврди 
во паушален месечен износ. 

Член 308 
(1) Со правилникот за платите може да се пред-

види службеници од здравствените установи да 
живеат, со плаќање надоместок, во здравствена 
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установа, кога е тоа нужно според природата на 
самата служба. 

(2) Исто така, со правилникот може да се пред-
види и и с х р а н а . н а службениците и на чле-новите 
на нивните фамилии, со надоместок, ако здрав-
ствената установа се наоѓа надвор од населбата и 
ако нема можност за снабдување во местото каде 
што се наоѓа здравствената установа, односно само 
на службениците, ако поради работното време се 
упатени на исхрана во здравствената установа 
(работа во смена). 

(3) За време на дежурството" во стационарни 
здравствени установи, здравствените службеници 
имаат право на бесплатна храна.1 

Г л а в а XXXIV 
Н А З Н А Ч У В А Њ Е НА С Л У Ж Б Е Н И Ц И Т Е 

- Член 309 
(1) Конкурсот за управник на здравствена 

установа го спроведува конкурсна комисија. Прет-
седателот на комисијата и една половина од не ј зи-
ните членови ги определува органот што врши над-
зор над работата на установата, а другите членови 
— управниот одбор на соодветната здравствена 
установа. 

(2) Управникот на здравствената установа го 
назначува органот што ги врши правата на основач. 
Ако правата н^ основач ги врши народен одбор, за 
назначувањето на управник решаваат двата собора 
на заедничка седница. 

(3) Комисијата ги предлага за назначување к а н -
дидатите што ги исполнуваат условите пропишани 
со конкурсот и што најмногу одговараат за поло-
ж а ј о т управник на установата. Ако органот од прет-
ходниот став не се сложи со предлогот на комисија-
та, се распишува нов конкурс. Ако овој орган ни 
потем повторниот конкурс не се сложи со предлогот 
на комисијата, пќоже да се донесе решение за на -
значување независно од предлогот на комисијата. 

Член 310 
(1) Конкурсот за другите службеници го спрове-

дува конкурсната комисија што ја - определува 
управниот одбор, по правило, од редот на шефови-
те на стручните служби ра установата. 

(2) Старешините на организационите единици и 
службениците од прва и втора група ги назначува 
управниот одбор, а другите службеници и технич-
киот персонал, — управникот на здравствената 
установа. 

Член 311 
(1) Здравствена установа може со здравствените 

службеници од прва група да склучи договор со кој 
се определува траењето на службата. Со договорот 
може да се определи и височината на посебниот до-
даток, како и условите под кои ќе се исплатува до-
датокот. 

(2) Согласноста од членот 306 став 3 на овој з а -
кон е потребна и за склучување на договорот според 
претходниот став. 

Г л а в а XXXV 
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА С Л У Ж Б Е Н И Ц И Т Е 

1. Стажери и приправници 
Член 312 

(1) Задолжителен стаж постои за звањето ле^ар, 
стоматолог и фармацеут (стажер). 

(2) Задолжителниот стаж за звањето од прет -
ходниот став трае една година. 

(3) Здравствените установи определени за в р -
шење на задолжителниот стаж можат да примаат и 
Лица што се пријавуваат на стаж како волонтери, 
ако тоа не ја пречи нормалната работа на устано-
вата. Лицата примени на стаж како волонтери не се 
во работен однос, но времето поминато на стаж во 
својство на волонтер се признава во годината на 
службата за напредување, 

(4) Приемот на волонтери на задолжителен стаж , 
го врши управиггкот на здравствената установа по 
предлог од стручниот колегиухМ. 

(5) Волонтери не можат да се назначуваат на ме-
стата утврдени со систематизацијата. 

Член 313 
По завршетокот на задолжителниот стаж ста-

жерот се здобива со правото на самостојна работа и 
се назначува во соодветно звање. 

Член 314 
За звањето санитарен инженер и медицински 

хемичар и за звањето од членот 299 точ. 3—5 на овој 
закон, како и за звањето здравствен соработник се 
установува стручен испит по двегодишна работа во 
здравствена установа (приправници). 

Член 315 
(1) Лекарот-стажер, стоматолог-стажер и ф а р -

мацеутот-стажер за еето време на стажот се наоѓаат 
на стручна (практична) обука во определени здрав-
ствени установи. 

(2) Стручната обука на стажерите се изведува 
според утврдената програма. 

(3) Установите во кои се изведува стручната 
обука ги определува републичкиот совет за народно 
здравје. 

(4) Со прописите што ќе се донесат врз основа 
на овластувањето од членот 325 на овој закон, ќе се 
определат работите што треба да ги запознае стаже-
рот за време на стажот, траењето на стручната 
обука во одделни организациони единици на здрав -
ствените установи, како и начинот за изведување на 
обуката. 

чЧлен 316 
(1) За здравствените службеници од втора и 

трета група се организираат, по правило, семинари 
или курсеви во установите во кои се запослени, со 
цел за стручно усовршување и д а в а л е помош за по-
лагање на стручниот испит. 

(2) Установите во кои се запослени здравствени-
те службеници од претходниот став се должни, ако 
постојат за тоа определени услови, да организираат 
и стручна обука на овие службеници, во смисла на 
одредбите од претходниот член. 

Член 317 
(1) На приправникот му припаѓа основна плата 

на непосредно понискиот платен разред од почет-
ниот платен разред на звањето за кое се приготвува 
(член 299). 

(2) На приправниците на кои определено време . 
им е непризнаено за напредување според членот 195 

к на овој закон, им припаѓа основна плата од соодвет-
ниот платен разред. 

(3) По положениот стручен' испит приправни-
кот се назначува во соодветното звање и се распо-
редува во непосредно повисокиот платен разред. 

(4) Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се од-
несуваат и на стажерите за звањето лекар, сто-
матолог и фармацеут. 

2, Стручно образование во текот на службата 
Член 318 

(1) Здравствените - установи се должни да се 
грижат за стручното усовршување на здравстве-
ните службеници и за таа цел да им овозможуваат 
да се здобијат со определена пракса на соодветни 
места и работи. 

(2) Околиските органи на управата надлежни 
за работите на народното здрав је се должни да ор-
ганизираат повремена размена на здравствени слу-
жбеници од прва и од втора група меѓу здравстве-
ните установи, а особено на здравствени службе-
ници од од поликлиничките и стационарните устано-
ви на своето подрачје. 

(3) Сојузните, републичките и околиските ор-
гани на управата надлежни за работите на народ-
ното здрав је можат да организираат семинари и 
курсеви за запознавање на здравствените слу-
жбеници со современите достигања" во одделна 
области на медицината и ф а р м а к и јота. 
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Член 319 
(1) Републичките совети за народно ' здравје 

организираат посебни курсеви за стручно усовр-
шување на лекарите, кои не можат да бидат по-
куси од 30 дене. 

(2) Секретаријатот за народно здравје на Со-
јузниот извршен совет може да пропише дека слу-
жбениците во звањето лекар се должни на вакви 
курсеви да поминат до 60 дена во текот на секои 
три години. 

(3) Времето поминато на курсевите од прет-
ходниот став не се смета во годишниот одмор. 

(4) Патните трошоци и дневниците за службе-
ниците на свие курсеви ги поднесува здравствената 
установа. 

Член 320 
Здравствените службеници од прва група што 

по положениот стручен испит вршеле најмалку 
пет години работи на своето звање, го поминале 
пропишаното време на работа во определени здрав-
ствени установи и за тоа време самостојно вршеле 
Оп-ределени лекарски работи и интервенции (опре-
делен број раѓања, интервенции од мала хирур-
гија, обдукција и сл.) односно определени работи 
Ш звањето, можат да се пријават за полагање на 
посебниот стручен испит. 

Член 321 
(1) Здравствените службеници од прва група 

можат да се снециј ализираат од определени гран-
, ки на медицината. 

(2) Гранките на специјализацијата ги утврдува 
Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет во согласност со Сојузниот извршен 
совет. 

(3) На специјализација можат да се примаат ^ 
здравствени службеници кои покрај другите усло-
ви, имаат најмалу три години работен стаж во 
здравствени установи и положен стручен исш^т. 

(4) Решението за прием на специјализација го 
донесува републичкиот совет за народно здравје 
врз основа на усвоениот план за специјализација. 

(5) По исклучок од одредбата од ставот 3, Се-
кретаријатот за народно здравје на Сојузниот из-
вршен совет може да' пропише и други услови за 
прием на специјализација. 

(6) По завршената специјализација се полага 
посебен испит од определена гранка на специ,јал-
носта. 

Член 322 
Здравствените службеници од втора, т у л а и 

службениците во звањето здравствен соработник, 
како и здравствените службеници од членот 299 
точ. 4 и 5 на овој закон, кои по положениот стручен 
испит поминале на работи од своето звање најмалу 
седум години и за последните три години добиле 
оцеика- „се истакнува", можат да се пријават за по-
лагање на посебниот стручен испит. 

Член 323 
(1) На здравствените службеници што ќе го по-

ложат посебниот стручен испит (чл. 320 до 322) им 
^е признава повисок степен на стручност и опре-
делени права предвидени со овој закон. 

(2) Здравствениот службеник во звањето лекар, 
што ќе го положи испитот од членот 320 на овој 
закон, покрај звањето лекар добива и ознака: „од 
општа пракса". 

(3) Здравствените службеници што ќе го поло-
жат испитот од членот 321 на овој закон, покрај' 
своето звање можат да додадат поблиска ознака 
на апецијалноста од определена гранка (на при-

.мер, лекар-специјалист за хирургија, фармацеут-
специјалист за контрола на лекови, санитарен ин-
женер-специјалист за отпад очни материи, и сл.). 

(4) Здравствените службеници што ќе го поло-
жат стручниот испит од членот 322 на овој закон 
покрај своето звање можат, да ја додадат ознаката: 
„од прва класа". 

Член 324 
(1) На службениците во звањето детска него-

вателка и бабица (IV група) што во тоа звање 

имаат најмалу 10 години пракса и што трипати 
едноподруго добиваат најдобри оценки, може да им 
се одобри да полагаат посебен исОит за признава-
ње не стручната спрема од III група (член 30 
^став 2). 

(2) На, службениците во звањето помлад здрав-
ствен техничар, болничар и хигиеничар што ги 
исполнуваат условите од претходниот став. а по-
сетувале посебни курсеви за доквалификација за 
звањето здравствен техничар односно медицинска 
сестра, може да им се одобри полагање на посебен 
испит за звањето здравствен техничар односно ме-
дицинска сестра (медицински техничар). 

(3) Под условите од ставот 1 може на службе-
ниците во звање здравствен техничар, медицинска 
сестра (медицински техничар) и забар (III група) 
да им се одобри полагање на посебен испит за при-
знавање на стручната спрема од II група. 

(4) П-рописите за курсевите за доквалификација 
од ставот 2 на овој член ги пропишува Секретари-
јатот за народно . здравје на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 325 
(1) Стручниот испит и посебниот испит се по-

лагаат пред испитни комисии што ги определува 
републичкиот совет за народно здравје. 

(2) Прописите за стручната спрема на здрав-
ствените службеници содржат поблиски одредби 
за програмата на стручната обука на приправни-
ците и стажерите за време на стажот, за струч-
ните испити (чл. 314 и 331) и за составот на испит-
ните комисии. 

(3) Прописите, од претходниот став содрзкат и 
поблиски одредби за условите за полагање на по-
себниот испит според чл. 320 до 322 и 324 на овој 
закон, за програмите на посебните стручни испити, 
како и за составот и работата на испитните ко-
мисии и за органите (сојузни и други) к а ј кои мо-
жат да се формираат тие. 

(4) Прописите од претходните ставови ,ги доне-
сува Секретаријатот за народно здравје на Соју-
зниот извршен совет во согласност со Секретари-
јатот за општа управа на Сојузниот извршен совет?.: 

Г л а в а XXXVI 
НАПРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Оценување 
Член ' 326 

(1) Здравствените службеници се оценуваат се-
која година. 

(2) Оценувањето се врши, по , правило, до кра-
јот на март за изминатата година. 

(3) Не се оценуваат управниците на здравстве-
ните установи и шефовите на одделенија во зва-
њето примариус и виши здравствен советник. 

(4) Исто така, не се оценуваат ни стажерите 
односно приправниците и хонорарните службеници. 

Член 327 
(1) Оценувањето на службениците се врши ко-

мисиски. 
(2) Комисијата ја сочинува, по правило, коле-

гиумот на установата. Во поголемите здравствени 
установи управниот одбор може да формира по-
себна комисија за оценување од најмалу три чле-
на. Членовите^ на комисијата се именуваат' од 
редот па најстарите по положај службеници на 
зд рав СТЕ ената уст анова. 

(3) Советот за народн,о здравје на народниот 
одбор може да формира' една комисија за оцену-
вање на службениците запослени во повеќе помали 
установи на подрачјето на општината. 

Ч л е н 328 
(1) Одлуката на комисијата му ја соопштува на 

службеникот старешината со образложение. 
(2) Службеникот што не е задоволен со оцен^ 

ката, во срок од 15 дена од денот кога му е сооп-
штена таа може да подаде барање комисијата штф 
ја дала оценката повторно да ги испита годатоците 
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на кои се засновува оценката и да ја измени да-
дената оценка. Во ваков случај комисијата се про-
ширува со два нови члена. Еден од нив' опреде-
лува советот за народно здравје на народниот одбор 
на околијата, а друг - синдикалната организација 
на здравствената установа. 

Член 329 ' 
(1) Во поглед на прашал никот за оценување, 

степенот на оценките и др. согласно важат одред-
бите од чл. 179 до 183 на овој закоп. 

(2) Поблиски прописи за оцен,увањето на слу-
жбениците од здравствените установи донесува 
Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет во согласност со Секретаријатот за 
општа управа на-Сојузниот извршен совет. 

2. Напредување 
Член 330 

(1) Здравствените службеници напредуваат, во 
рамките на истото звање, по секои три години по-
минати во истиот платен разред. 

(2) Здравствениот службеник што ќе помине три 
години во завршниот платен разред на своето 
звање, а не биде унапреден во повисоко звање, до-
бева периодско покачување. 

Член 331 
Службеникот во звањето лекар, стоматолог од-

носно фармацеут што го положил стручниот испит 
и поминал три години во XI платен разред, се уна-
предува во X платен разред. 

Член 332 
(1) Здравствените службеници од втора, трета 

и четврта група што имаат положен стручен испит 
и најмалу 10 години служба во здравствените уста-
нови, а за последните три години се оценети со 
најдобра оценка, се уна.предуваат во рамките на 
своето звање во еден платен разред погоре. 

(2) Здравствените службеници што ги имаат 
звањата од членот 299 точ. 1, 2 и 3 на овој закон 
и ги исполнуваат условите од претходниот став, 
покрај своето звање можат да ја додадат ознаката: 
„од прва класа''. 

(3) Ако службеникот ги исполнува условите од 
претходниот став, а се наоѓа во завршниот платен 
разред на кој има право, добива периодеко пока-
чување, 

(4) Службеникот може да се унапреди според 
одредбите од претходните ставови еднаш во текот 
на службата. 

(5) Службениците во звањето помлад здрав-
ствен техничар, хи ризничар и болничар што се 
унапредени според ставот 1 од овој член, напре-
дуваат за еден платен разред повеќе од завршниот 
платен разред на тие звања, 

- Член 333 
(1) Здравствените службеници што ќе го поло-

жат посебниот стручен испит (чл. 320 до 322) се уна-
предуваат во рамките на своето звање за два платни 
разреди погоре. ' 

(2) Ако службеникот го положил посебниот 
стручен испит, а се наоѓа во завршниот платен 
разред на своето звање, добива соодветно периодиско 
покачување. 

(3) Службениците на кои им е признаена^ стру- . 
чната спрема според членот 324 од овој закон се 
унапредуваат во непосредно повисокиот платен 
разред и натаму напредуваат како службеници од 
соодветна група. 4 

Член 334 
(1) На здравствените службеници што се уна-

предуваат според одредбите од чл. 332 и 333 на овој 
закон, времето поминато пред унапредувањето им 
се признава за натамошно напредување во платни 
разреди, односно за добивање периодско покачу-
вање. 

(2) Здравствениот службеник од втора односно 
трета група што добил унапредување според чле-
нот 332, може да биде унапреден и според чле-

нот 333 став 1 на овој закон, но само во непосредно 
повисок платен разред. 

Член 335 
(1) Во звањето примариус може да се унапреди 

лекар што има најмалу 12 години успешна работа 
во здравствена служба, положен посебен стручен 
испит (чл. 320 и 321), стручни или научни работи, 
позитивни резултати во својата работа на стручно 
издигање на кадрите, како и способност за само-
стојно раководење со болнички одделенија, специ-
јалистички служби на домови за народно здравје, 
на диспанзери или на други големи здравствени 
установи. 

(2) Во звањето здравствен советник може да 
биде унапреден службеник од прва група што има 
најмалу 12 години успешна работа, положен посе-
бен стручен испит (чл. '320 и 321), позитивни резул-
тати во својата работа на стручно издигање на 
кадрите, и кој според оценките се истакнува осо-
бено со стручни квалитети и способност за рако-
водење со организациона единица. 

(3) Во звањето виши здравствен советник мо-
ж е да се унапреди службеник што го има звањето 
примариус или здравствен советник и најмалу 15 
години успешна работа на раководни места на го-
леми здравствени установи или научни односно 
стручни работи со висок квалитет. 

Член 336 
Решението за унапредување во звањето здрав-

ствен советник се донесува во согласност со ко-
мисијата од членот 18 на овој закон. Решението за 
унапредување во звањето примариус и виши здрав-
ствен советник се донесува во согласност со Сојуз-
ната комисија за службенички работи. 

Член 337 
На здравствените службеници во поглед на на-

предувањето согласно се црименуваат одредбите од 
чл. 186, 188 став 1,' чл. 194, 195, 196 и 198 ст. 1 и 3 на 
овој закон. -

Г л а в а XXXVII 

ДРУГИ ОДРЕДБИ 

Член 338 
Службеникот со медицинска спрема што' преми-

нува од државната управа во служба на здравстве-
на установа, го задржува платниот разред што го 
имал дотогаш, ако е тоа поповолно за него. 

Член 339 
Со прописите што ги донесува Сојузниот извр-

шен совет се определува на кои места и под кои 
услови здравствените службеници имаат работно 
време покусо од 8 односно 7 часа, и колку трае тоа. 

(2) Здравствените установи можат во границите 
на работно време за цела недела да вршат дневен 
распоред на службениците според потребите на слу-
жбата. 

Член 340 
Здравствените службеници^ што за време на ра-

ботата се изложени на штетното дејство на јонизи-
рачки, зраци, што работат во антитуберкулозни ди-
спанзери, институти и кабинети, како и во институ-
ти и кабинети за рентген-терапија и рентген"дијаг-
ностика, или работат со радиоактивни супстанции, 
односно здравствените службеници што работат во 
душевни болници и патолошко-анатомски просек-
тури — имаат право на годишен одмор од шест не-
дели. Овој одмор може да се користи во два дела 
во текот на годината, од кои еден дел не може да 
биде покус од 15 дена. 

Член 341 
. Со републички закон ќе се донесат одредби за 

вршењето на приватна професионална дејност од 
страна на здравствени службеници во јавната слу- . 
жба. Со тој закон може да се ограничи или да се 
забрани вршењето на оваа дејност. 
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Член 342 
(1) Здравствените службеници што не вршат 

приватна професионална дејност можат со својата 
здравствена установа да склучат договор ѕ̂ а преглед 
нанадворешни болесници вон редовното работно 
време, со договорен хонорар. 

(2) Службениците од претходниот став можат да 
вршат конзилијарна служба според прописите што 
ги донесува Секретаријатот за народно здравје ,на 
Сојузниот извршен сРвет. 

Член 343 
(1) Работата на здравствен службеник во друга 

установа или орган вон работното време во својство 
на хонорарен службеник в^оже да изнесува најмногу 

' 18 часа неделно. 
(2) По исклучок, републичкиот совет за народно 

здравје може, по потреба, да му ја одобри па здрав-
ствен службеник работата од претходниот став и за 
над 18 часа неделно. 

Член 344 
(1) На наставниот персонал од вишите медицин-

ски школи и медицински факултети што се нао 'а 
на положаите управници и шефови на одделенија 
на здравствени установи, покрај основната и поло-
жајната плата, му припаѓа посебен хонорар. 

(2) Височината на овој хонорар" се определува 
со правилникот за платите на службениците на 
здравствената установа, во границите утврдени со 
прописи од републичкиот совет за народно здравје. 

(3) На другиот наставен и помошен наставен 
персонал што г работи во здравствени установи му, 
припаѓа хонорар само ако врши работи што не спа-
ѓаат во обемот на работите на теоретската односно 
практичната настава. 

Член 345 
(1) Во случај на епидемија или кога поради не-

достаток на најнужен здравствен персонал е дове-
дено во прашање обезбедувањето на основната 
здравствена заштита во одделни места или краишта, 
здравствените службеници можат со наредба од ре-
публичкиот 'совет за народно здравје привремено да 
се доделат на работа во друго место. 

(2) Службеникот може според одредбата од 
претходниот став да биде доделен на работа на ј -
долго на шест месеци во текот кастри години. 

Член 346 
(1) Ако лекар, стоматолог, забар и бабица не вр-

шеле работи од своето звање подолго од пет години, 
а фармацеут подолго од десет години молчат да вр-
шат самостојни работи на своето звање ако непо-
средно по назначувањето поминат во соодветна 
здравствена установа на работа под надзор најма-
лу е^на година. 

(2) Одредбата од претходниот став нема да се 
применува на службениците што работеле во орга-
ните на управата надлежни за работите на народно-
то здравје, во санитарната инспекција, на здрав-
ствено просветување, издигање на здравствени кад-
ри или во фармацевтската индустрија. 

Г. СЛУЖБЕНИЦИ НА ДРУГИТЕ СЛУЖБИ 

Г л а в а XXXVIII 
ОДРЕДБИ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ВЕТЕРИ-

НАРНИТЕ УСТАНОВИ 
Член 347 

(1) Службениците од ветеринарната струка се 
службеници со соодветна спрема што работат на 
работи од областа на ветеринарството во ветери-
нарни установи (ветеринарни заводи, ветеринарни 
станици, дијагностички станици, болници, амбу-
ланти и други ветеринарни установи). 

(2) За службениците што работат управни, 
сметководствени и канцелариски работи во-ветери-
нарни установи, важат одредбите од главата XI 
до XVII, ако со овој закон или со прописи засно-
вани врз сојузен закон не е поинаку определено. 

Член 348 
(1) Звањата на ветеринарната струка се: 
1) ветеринарен болничар 
2) ветеринарен хигиеничар 
3) ветеринарен лаборант 
4) ветеринарен техничар 
5) ветеринар. ј 
(2) ,За звањата ветеринарен болничар, ветерина-

рен хигменичар и ветеринарен лаборант потребна 
е нижа ветеринарна школа или пропишан курс, за 
звањето ветеринарен техничар — соодветна вете-, 
ринарна школа, а за звањето ветеринар — ветери-
нарен факултет. 

(3) Службениците во звањето ветеринар што 
работат во ветеринарни установи можат да добијат, 
звање ветеринарен, советник и виши ветеринарен 
советник под условите и на начинот што се предви-
дени за здобивање на звањата советник и виши; 
советник во државната управа. 

(4) Поблиски прописи за условите за здобивање 
со одделни звања донесува 'Секретаријатот за сел-
ско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен 
совет во согласност со Секретаријатот за општа 
управа на Сојузниот извршен совет. 

Член 349 
(1) Звањата на службениците од ветеринарната 

струка се распорЖуваат во следните платни 
разреди: 

1) звањето ветеринарен болничар, ветеринарен 
хигиеничар, и ветеринарен лаборант .— од XX до 
XII платен разред; 

2) звањето ветеринарен техничар — од XV, 
до VIII платен разред: 

3) звањето ветеринар — од XI .до IV платен 
разред; 

4) звањето ветеринарен советник — од IV до III 
платен разред; 

5) звањето виши ветеринарен советник — од 
Па д,о Нх платен разред. 

(2) Звањето ветеринарен техничар од друга 
група се распоредува од ХЈТ1 до VI платен, разреди 

(3) Завршните платни разреди на звањата на-
ведени под 1 до 4 имаат по две периодски пока-: 
чувања. 

Член 350 
Височината на положај ките плати за одделни 

места во ветеринарните установи ја утврдува ор-
ганот што ги врши правата на основач. Републи-
чкиот извршен совет може да ги пропише условите 
за положајот на старешината на одделни ветери-
нарни установи, како и границите на положајните 
плати за положајот на старешините - на одделни 
категории ветеринарни установи. 

Член 351 у ' 
(1) Со прописи на републичкиот извршев совет 

за службениците од ветеринарната струка запо-
слени во установите од членот 347 на" овој закон 
може да се установува посебен додаток: 

1) за работа на егшзоотолошки работи; -
2) за работа на работи опасни по здравјето; 
3) за работа во краишка во кои условите на 

работата се особено тешки или службата е сврзана 
за особени усилби. ' 

(2) За ветеринарните службеници запослени во 
ветеринарни установи што вршат услуги со надо-
месток, со прописи на републичкиот извршен совет 
може да се установи о-пределување на платата 
односно додаток според ефектот на работата од-
носно според извршените услЈгги. 

(3) Сојузниот извршен совет може да пропише 
општи начела за наградување според одредбата 
од претходниот став. 

Члан 352 
(1) На службениците од членот 348 запослен^ 

во ветеринарни устано-ви кои по наредба од старее 
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шината на установата работат прекувремено им 
припаѓа надоместок за часовите на прекувремената 
радета. 

(2) Одредбите од претходниот став не се одне-
суваат на службениците на кои им се определува 
платата според ефектот на работата. 

(3) Со прописи на републичкиот извршен совет 
поблиску се определува надоместокот според ставот 
1 на овој член. Со тие прописи може да се предвиди 
на ветеринарните службеници да им се дава опре-
делен надоместок за службата на ноќно дежурство 
и може да се пропише височината на хонорарот 
што им припаѓа на службениците од ветеринарната 
струка за вонредна работа во соодветна ветери-
нарна установа. 

Член 353 
Со републички закон може на службе-ниците . 

од ветеринарната струка да им се ограничи одно-
сно забрани вршењето на приватна професионална 
дејност. 

Член 354 
(1) Старешината на ветеринарна установа го 

назначува органот што ги врши правата па основач. 
(2) Ако старешината на ветеринарната установа 

го назначува народниот одбор, кон извештајот за 
резултатот на конкурсот врз основа на кој се врши 
изборот се по-днесува и мислење од советот надле-
жен за работите на ветеринарството. 

(3) Шефовите на организационите единици и 
ветеринарите во установите што имаат колективен 
орган на општественото управување, ги назначува 
управниот одбор, а ЕО другите установи. — старе-
шината на установата во согласност со советот на 
народниот одбор надлежен за работите на ветери-
нарството, односно со републичкиот орган на упра-
вата надлежен за работите на ветеринарството. 

Член 355 
(1) Приправнички стаж постои за звањето ве-

теринар и ветеринарен техничар и трае две години. 
(2) Стручните работи на ветеринар можат само-

стојно да ги вршат дипломирани ветеринари по 
една година стаж. 

(3) По завршетокот на стажот приправникот по-
лага стручен испит. 

(4) Секретаријатот за селско стопанство и шу-
марство на Сојузниот извршен совет во согласност 
со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот из-
вршен совет донесува поблиски прописи за при-
правничкиот стаж и за стручните испити. 

Член 356 
(1) На приправникот за звањето ветеринар му 

припаѓа плата од XII платен разред, а на приправ-
никот за звањето ветеринарен техничар - XVI пла-
тен разред. 

(2) По положениот стручен испит приправникот 
се назначува во соодветното звање и се распореду-
ва во почетниот платен разред на тоа звање. 

(3) Лицата што првпат стапуваат во ветеринар-
на служба, а имаат стручна спрема за звањето за 
кое не постои приправнички стаж (чл. 349 точ. 1), 
се распоредуваат во почетниот платен разред на со-
одветното звање. 

(4) Со прописите од претходниот член може да 
се определи овие службеници да бидат должни да 
завршат курс и да положат испит. 

Член 357 
(1) Службеник во звањето ветеринар што во 

текот на службата ќе положи испит на специјално-
ста од определена гранка, и службеник во звањето 
ветеринарен техничар што ќе положи посебен стру-
чен испит, се унапредува во рамките на своето зва-
Јве за два платни разреди погоре. Времето поминато-
во платниот разред пред унапредувањето се при-
знава за натамошно напредување во платни разре-
ди односно за добивање периодско покачување. 

(2) Ветеринарот што ќе го положи испитот на 
специ јалност може да додаде кон звањето и побли-
ска ознака на специјалноста од определена гранка. 

(3) На ветеринарните техничари согласно се при-
менуваат одредбите од членот 324 став 3 и членот 
333 став 3 од овој закон. ^ 

(4) Поблиски одредби за специјализацијата и за 
посебните испити содржат прописите од членот 355 
став 4 на овој закон. 

Член 358 
Во поглед напредувањето на службениците од 

ветеринарната струка запослени во ветеринарни у -
станови, како и во поглед на доделувањето на ра -
бота 'во друго место, согласно се применуваат одред-
бите што важат за службениците од здравствените 
установи. Исто така, за овие службеници важат од-
редбите од чл. 340 и 344 од обој закон. 

Г л а в а XXXIX 
ОДРЕДБИ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗАВОДОТ ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 359 

(1) Звањето и платите на службениците на за-
водот за социјално осигурување и на нивните уста-
нови се определуваат според прописите што важат 
за службениците на државната управа, ако со овој 
закон не е определено поинаку. 

(2) На службениците од здравствената струка и 
од. другите струки за кои постојат посебни пропи-
си за звањата, кога работат во соодветна служба на 
заводот за социјално осигурување им се определу-
ваат звањата и основните плати според тие прописи. 

Член 360 
(1) На службеник на положајот директор на за -

водот му припаѓа основна ш п т к според положајот. 
(2) Положајот на директор на околиски завод се 

распоредува од IX до 1^1 платен разред, според бро-
јот на осигурениците и обемот на работите на оддел-
ни заводи. Во границите на овие платни разреди се 
распоредува и положајот на директорот на обла-
сниот з^вод за социјално осигурување, 

(3) Прописи за распоредување на положајот 
директор на завод во платни разреди во граници-
те од претходниот став донесува Извршниот одбор 
на Сојузниот завод за социјално осигурување во со-
гласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 361 
(1) Систематизацијата во заводите за социјално 

осигурување ја одобрува собранието на повисокиот 
завод. 

(2) Органите што учествуваат во постапката око-
лу утврдувањето на систематизацијата ги определу-
ва статутот на заводот. 

(3) Прописи за начинот на утврдувањето на си-, 
стематизацијата донесува собранието на Сојузниот 
завод за социјално осигурување. 

Член 362 
(1) Височината на положај ната плата за оддел-

ни работни места во заводите за социјално осигуру-
вани ј.ч утврдува извршниот одбор на заводот во 
границите1 на прописите што ги донесува Извршниот 
одбор на Сојузниот завод во согласност со Сојузниот 
и з в р т е н совет 

(2) Одлуките за положај ната плата што се доне-
сува ат во смисла на претходниот став ги потврдува 
околискиот (општинскиот) собор на народниот одбор 
односно извршниот совет 

Член 363 
Платата на директорот на републички и на ди-

ректорот на СОЈУЗНИОТ завод за социјално осигуру-
вање 1а определува извршниот одбор на заводот, во 
согласност со извршниот совет, независно од општи-
те одредби за основните и положајните плати. 

Член 364 
(1) Решенијата за назначување и решенијата за 

другите службеничка односи на" службениците од 
заводот.ги донесува директорот на заводот. 

(2) За назначување и разрешување на шефови 
на организационите единици е потребна согласност 
од извршниот одбор на заводот. 
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(3) Директорот го назначува и го разрешува со-
бранието на заводот со согласност од народниот од-
бор (од двата собори) односно од надлежниот извр-
шен совет. 

(4) Предлогот за назначување и разрешува-
ње на директор на завод го поднесува извршниот 
одбор на заводот. Извршниот одбор на околискиот 
завод е должен, пред поднесувањето на предлогот 
за назначување и разрешување, на директор, да 
прибави мислење од извршниот одбор на републич-
киот завод и кон својот предлог да му го поднесе 
на собранието на околискиот 'завод. 

Член 365 
За жалбите на решенијата за службеничките 

однеси, освен на решенијата од членот 83 на овој 
закон, решава соодветниот орган на непосредно по-
високиот завод за социјално осигурувале. За ж а л -
бите на службениците на Сојузниот завод за со-
цијално осигурување решава непосредно повисоки-
от орган на тој завод. 

Член 366 
(1) Одредбите за стручното образование, за оце-

нувањето и напредувањето на службениците, што 
важат за службениците на државната управа, со-
гласно се применуваат и на службениците на со-
цијалното осигурување. 

(2) Директорот на заводот не се оценува. 
(3) Прописи за стручната спрема на службени-

ците на социјалното осигурување во смисла на чле-
нот 175 од овој закон донесува Сојузниот завод за 
социјално осигурување во согласност со Секрета-
ријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 367 
Службениците на заводот за социјално осигу-

рување можат да се преместат само по своја со-
гласност. 

Член 368 
(1) При обласниот, покраинскиот, републичкиот 

и Сојузниот завод за социјално осигурување се 
формираат посебни комисии за откази. Комисијата 
за откази ја именува извршниот одбор на заводот. 

(2) Комисијата за откази при обласниот, покра-
инскиот односно републичкиот завод е надлежна 
и за давање согласност на отказите на службени-
ците од околиските заводи и филијали. 

Г л а в а ХБ ^ 
ОДРЕДБИ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРУГИТЕ 

САМОСТОЈНИ УСТАНОВИ 
Член 369 

(1) Како установи на јавната служба' се сме-
таат и установите на социјалната заштита, новин-
ските и издавачките установи, радиодифузните 
станици, како и другите установи што според за-
кон или според прописи на Сојузниот односно ре-
публичкиот извршен совет имаат карактер на ј а -
вна служба. 

(2) Одредбите од оваа глава се однесуваат и на 
службениците од станбените заедници. 

(3) Во случај на сомневање дали некоја уста-
нова врши јавна служба во смисла на овој закон, 
решава Сојузниот односно републичкиот извршен 
совет. Сојузниот односно републичкиот извршен 
совет за ова решавање може да овласти друг орган. 

Член 370 
- (1) Службениците од претходниот член се ра-

споредуваат во платни разреди и напредуваат под 
истите услови како и службениците на државната 
управа, со тоа што не им се определуваат звања на 
управните службеници, ако со сојузен закон или 
со прописи донесени врз основа на сојузен закон 
за овие службеници не е поинаку пропишано (но-
винари во новински установи и др.). 

(2) Службениците што вршат сметководствени 
и канцелариски работи ги добиваат звањата пред-
видени во чл. 150 и 151 на овој закон. 

Член 371 
(1) За службениците што во установите за со-

цијална заштита и во другите установи и органи 
работат на работи на социјалната заштита, постои 
звањето социјален работник. 

(2) Звањето социјален работник може, да биде 
од трета,, втора или прва група, зависно од струч-
ната спрема предвидена со систематизацијата за 
таквите места. 

(3) Службениците го добиваат звањето соција-
лен работник и напредуваат во платни разреди под 
истите услови како и управните службеници ед 
соодветната група. 

(4) Прописи за стручната спрема за звањето со-
цијален работник донесува Секретаријатот за со-
цијална заштита на Сојузниот извршен совет во 
согласност со - Секретаријатот за општа управа на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 372 
(1) Височината на положајната плата ја утвр-

дува највисокиот орган за управување на устано-
вата во согласност со органот што ги врши пра-
вата на оснивач. 

(2) Републичкиот извршен совет може да. ги 
пропише границите за определување на положај -
ната плата за службениците од одделни видови 
установи што ги основаат народните одбори. 

Член 373 
(1) Одредбите за стручното образование, за оце-

нувањето и напредувањето што се однесуваат на 
службениците од државната управа согласно се 
применуваат и на службениците од установите. 

(2) Секретаријатот за општа управа на Соју-
зниот извршен совет определува кој стручен испит 
и според која програма ќе полагаат службени-
ците на установите што не добиваат звања (член 
370 став 1). 

Член 374 
(1) Платата на службениците на установите со 

самостојно финансирање и условите за нивното 
напредување можат да се определат со правилни-
кот што го донесува управниот одбор и устано-
вата во согласност со органот што ги врши пра-
вата на основач, независно од одредбите од гла-
вата VI на овој закон. 

(2) Со тој пропис може да се предвиди дел од 
платата на службениците да се испатува од оства-
рениот вишок на приходите. 

(3) На службениците од установите со само-
стојно финансирање можат да им се даваат на-
гради и премии од фондот за наградување, под 
условите и на начинот што се определуваат со пра-
вилникот за платите или со правилата на уст:-шо-
вата. 

(4) Во установите за кои се донесуваат посеб-
ни прописи за платите според ставот 1 на овој 
член не можат со тие прописи да се воведуваат 
звањата што со овој закон се установени за слу-
жбениците на државната управа. 

(5) Сојузниот односно републичкиот извршен 
совет може за службениците на установите од 
определен вид да донесува единствени прописи за 
платите. Со овие прописи 'може да се установува 
и определување на платата според ефектот на ра-
ботата во смисла на членот 70 од овој закон. 

Член 375 
(1) Старешината на установата го назначува 

органот што ги врши правата на основач. Ако осно-
вач е народниот одбор, за назначување на старе-
шината на установата решаваат двата собора на 
заедничка седница. 

(2) Кон извештајот за резултатот на конкурсот 
врз основа на кој народниот одбор врши избор, 
се поднесува и мислење од соодветниот совет на 
народниот одбор. 

(3) Шефовите на внатрешните организациони 
единици на установата ги назначува управниот 
одбор на установата. 



Страна 1114 - Број 53 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ - Среда, 25 декември 1957 

Член 376 
Службеникот запослен во самостојна установа 

може да биде преместен само по своја согласност. 

Д Е Л Т Р Е Т 

ПРИМЕНА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОВОЈ ЗАКОН НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ, 
СТРУЧНИТЕ СТОПАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА, ЗА-

ДРУЖНИТЕ СОЈУЗИ, БАНКИТЕ И 
ШТЕДИЛНИЦИТЕ 

Г л а в а Х1Л 
СЛУЖБЕНИЦИ НА КОМОРИТЕ,. НА СТРУЧНИТЕ 
СТОПАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА И НА ЗАДРУЖНИ-

ТЕ СОЈУЗИ 
Член 377 

(1) На службениците од стопанските комори, од 
стручните стопански здруженија и од задружните 
сојузи звањата и платите им се определуваат спо-
ред одредбите што важат за службениците на др-
жа^' тата управа. 

ѓ2) Звањата на службениците во институти и 
во други установи што ги основаат коморите и за-
дружните сојузи се определуваат според одредбите 
што важат за службениците од соодветните уста-
нови. 

Член 378 
Систематизацијата во коморите, стручните здру-

женија и во задружните сојузи ја утврдуваат ор-
ганите определени со посебни сојузни прописи од-
носно статути, 

Член 379 
(1) Одредбите за приправничкиот стаж, за 

стручното образование, за оценувањето и напреду-
вањето, како и за преминот на службеници од една 
служба во друга, што се однесуваат на службени-
ците па државната управа (главите XV до XVII) 
согласно се применуваат и на службениците на 
коморите, СТОУЧЧГ"ТО ^ттпуженија и задружните 
сојузи. 

(2) Службениците на коморите, стручните здру-
женија и задружнИте сојузи полагаат стручен испит 
пред комисии што се формираат за службениците 
на државната 'управа. 

(3) Согласност од комнен!ата зч службенички 
работи, предвидена во чл. 189 до 192, 198 и 201 од 
овој закон, е потребна и за донес.ување на соодвет-
ни решенија за службеницине од коморите, струч-
ните здруженија и задружните сојузи. 

Член 380 
(1) За службениците на коморите, на стручните 

здруженија односно на задружните сојузи се осно-
ваат посебни дисциплински судови при соодветната 
комора односно задружниот сојуз 

(2) Во дисциплинските судови од претходниот 
став еден член на судот и неговиот заменик се прет-
ставници на соодветните синдикални организации. 

Член 381 
За давање согласност за отказите на службе-

ниците на коморите, стручните здруженија или за-
дружните сојузи надлежни се посебните комисии 
за откази што се формираат ка ј тие организации. 

Член 382 
(1) Управниот одбор на Сојузната комора од-

носно на Сојузот на коморите и управниот одбор на 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ донесуваат свои 
правилници за службениците, кои содржат одред-
би за начинот на применувањето на овој закон на 
службениците од коморите, стручните здруженија 
односно задружните сојузи а особено одредби з а 
утврдување на систематизацијата, за положајните 
плати, за органите надлежни за назначување, за 
дисциплинските судови и за комисиите за откази. 
За службениците на стручните здруженија што не 
им ,припаѓаат на областите од стопанството за кои се 

основани комори, овој правилник го донесува у-. 
правниот одбор на стручното здружение. 

(2) Правилниците од претходниот став влегу-
ваат во сила кога ќе ги потврди Сојузниот извршен 
совет односно органот што ќе го овласти тој. Пра-
вилникот за службениците на стручното здружение 
што е основано за подрачје на народна република 
го потврдува републичкиот извршен совет 

(3) Пред поднесувањето до органот од прет-
ходниот став предлогот на правилникот му се до-
ставува на забелешки на централниот одбор на 
соодветниот синдикат. Забелешките од синдикатот 
што не ќе бидат усвоени му се доставуваат заедно 
со предлогот на правилникот на органот што го по-
тврдува правилникот. 

(4) Во поглед на установувањето на посебниот 
додаток, одредбата од членот 161 на ОЕОЈ закон, ва-
ж и и за службениците на коморите, стручните здру-
женија и задружните сојузи. 

Г л а в а ХЕН 
СЛУЖБЕНИЦИ НА БАНКИТЕ И 

ШТЕДИЛНИЦИТЕ 
Член 383 

(1) Службениците на банките и штедилниците 
имаат заеднички звања утврдени со овој закон. 

(2) Звањата на службениците на банките и 
штедилниците се: 

1) звања од четврта група — помошен банкар-
ски службеник; 

2) звања од трета група — банкарски слу-
жбеник; 

3) звања од втора група - банкарски службе-
ник и виши банкарски службеник; 

4) звања од прва група - банкарски службе-
ник, виши банкарски службеник, советник и виши 
советник. 

(3) Звањата на службениците што вршат ,у-
правни. и канцелариски работи се определуваат 
според одредбите што важат за службениците на 
државната управа. 

Член 384 
(1) Звањата на службениците од банките и ште-

дилниците се распоредуваат во следните платни ра-
зреди: 

Звање Платен разред 
а) звање од четврта група 

помошен банкарски службеник— XIX до XII 
звање од трета група 
банкарски службеник — — — XV до VIII 
7вање од втора група 

X 1) банкарски службеник — — XIII до X 
2) виши банкарских службеник IX до VI 
'чо.ње од прва група 

IX 1) банкарски службеник — — XI до IX 
2) виши банкарски службеник „ — VIII до V 
3) советник — — — — — — IV и III! 
4) виши советник — — — — Њ и III 
(2) Службениците во звањето помошен банкар-

ски службеник што имаат два класа соодветна сред-
на школа се распоредуваат од XVIII. 

(3) На приправниците им припаѓа плата на по-
четниот платен разред од соодветната група. 

Член 385 
(1) На вице гувернерот на Народната банка, на 

генералните директори и директорите на банки и 
штедилници, на директорите на филијали и на слу-
жбениците на други определени положаи може да 
им се определи основната плата според положајот. 

(2) Прописи за распоредувањето на положаите 
во платни разреди според претходниот став донесу-
ва сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите во согласност со Сојузниот извршен со-
вет. 

ѕ Член 386 
(1) Положај ната плата на службениците на бан-

ките и штедилниците се определува согласно со од-
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редбите што важат за службениците на државната 
управа. 

(2) Височината на положај ната плата на слу-
жбениците од банките што ги основа Сојузниот 
извршен совет ја утврдува управниот одбор на 
белката во согласност со Сојузниот извршен совет. 

(3, Височината на положај ната плата на слу-
жбениците од другите банки и штедилници ја утвр-
дува управниот одбор на банката односно штедил-
ницата во согласност со основачот. 

(4) Со прописите од членот 385 се определуваат 
и границите на положајната плата на службени-

- ците на бан-ките и штедилниците од претходниот 
став. 

(5) Во поглед на установувањето на посебниот 
додаток, одредбата од членот 161 важи и за службе-
ниците на банките и штедилниците. 

Член 387 
Платата на гувернерот на Народната банрга и на 

директорите на банките што ги основа Сојузниот 
извршен совет ја определува управниот одбор на 
банката во согласност со Сојузниот извршен совет. 

Член 388 
(1) На службениците на банките и штедилни-

ците може да им се дава годишна награда од фон-
дот за наградување, кој се формира од вишокот 
на приходите над расходите по завршната сметка. 

(2) Одлуката за годишната награда ја донесува 
управниот одбор на банката односно штедилницата 
ЕО согласност со оснивачот на банката односно 
Ш1 единицата . 

(3) рргѕ^нот од членот 385 став 2 може да до-
несе поблиски прописи за овие награди. 

Член 389 
(1) Управниот одбор на Народната банка и на 

банките што ги оснива Сојузниот извршен совст 
ги препишува начелата за систематизацијата и ги 
определува органите што ќе бидат надлежни за 
утврдување на систематизацијата. 

(2) Систематизацијата во другите банки и ште-
дилници ја утврдува управниот одбор, ако основа-
чот не определи друг орган. 

Член 390 
(1) Решенијата за назначување и за другите 

службенички односи на службениците на Наро.д-
ната банка и на банките што ги основа Сојузниот 
извршен совет ги донесува гувернерот на Народ-
ната банка односно генералниот директор на глав-
ната централа, кои можат ова право да го пренесат 
ЕВЗ вицегувернерот односно врз помошникот на 
генералниот директор, врз генералниот директор 
односно врз главниот директор на централата : а 
народната република, освен за назначување службе-
ници на положајот директор на дирекција или 

директор на филијала. Директорот на филијала 
може да се овласти да донесува решенија за слу-
жбениците од четврта група, каки и за техничкиот 
персонал и за помошните службеници. 

(2) Решението за назначување и за другите 
службенички односи на службениците од други 
банки и штедилници го донесува директорот, ако 
основачот не определи поинаку. 

Ч,лен 391 
(1) На службеникот што преминува во служба 

на банка или штедилница од државната управа му 
се определува звањето што му одговара на него-
вото дотогашно звање и го задржува платниот 
разред во кој се наоѓа. 

(2) На службеникот што преминува во служба 
на банка или штедилница ед друга јавна служба 
од стопанска или општествена организација или од 
приватна професија^ звањето и платниот разред му 
се определуваат согласно со одредбите од членот 198 
на овој закон. 

Член 392 
Службениците на банка или штедилница мо-

жат да бидат преместени или доделени на работа 
од една во друга организациона единица на иста 

банка или штедилница под условите прс;:.ги,.спи 
за службениците на државната управа. ' 

Член 393 
(1) Одредбите за приправничкиот стаж, за стру-

чното образование и за напредувањето што в а ж : т 
за службениците на државната управа, согласно се 
применуваат и на службениците од банките и ште-
дилниците. 

(2) За унапредувањето на банкарски службен.-к 
од трета група во XI платен разред важат истите 
услови како и за унапредувањето на пристав во 
звањето референт. 

(3) Прописите за стручната спрема и за струч-
ните испити на службениците на банките и ште-
дилниците, што ги донесува сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финасиите во согласност 
со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот из-
вршен совет, содржат поблиски одредби за видот на 
школската спрема потребна за служба во банките и 
штедилниците, за приправничкиот стаж, за струч-
ните испити и за испитите за признавање виша 
спрема, за испитните комисии и за другото што е во 
врска со стручното образование на службениците. 

Член 394 
(1) За службениците од банките и штедилни-

ците се формираат посебни дисциплински судови 
при тие организации. 

(2) За службениците на Народната банка и на 
банките што ги основа Сојузниот извршен совст 
дисциплински судови се формираат при Главната 
централа и при централите за народната република. 

(3) Дисциплинскиот суд при Главната централа 
суди во прв степен по дисциплинските престапи па 
службениците - од Главната централа, а во втор 
степен — по жалбите против пресудите и решени-
јата на првостепениот дисциплински суд при цен-
тралата за народната република. 

(4) По жалбите против првостепените пресуди 
на дисциплинскиот суд при Главната централа 
решава Сојузниот виши дисциплински суд. -

(5) По жалбите против пресудите на дисци-
плинските сз^дови при другите банки и штедилници 
решава надлежниот околиски, покраински односно 
републички дисциплински суд. 

Член 395 
(1) Претседателите и по еден член на сите ди-

сциплински судови и нивните заменици ги именува 
управниот одбор 

(2) Другиот член и неговиот заменик го опреде-
лува соодветната синдикална организација. 

Член 396 
(1) Во банките и штедилниците се формираат 

посебни комисии за откази. 
' (2) Во банките што ги основа Сојузниот измелен 
совет комисии за откази се формираат при нон топ-
лите за народната република и при Главната цен-
трала Комисијата за откази при централа г 
ле^ата за решавање чз отказите на службениците 
на централата и на филијалите, а комисијата нон 
Главната централа — за решавање за отказито па 
службениците на Главната централа. Комисијата за 
откажи ја именува управниот одбор. 

Г л а в а Х1ЛП 
С Л У Ж " ^ И И Ц И НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕ-

ЛНИ ЗАВОД И НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 
ЛОТАРИЈА 

Член 397 
(1) На постојаните слугтб :иици на Државниот 

оеигурителен завод и на Југословенската лотарија 
согласно се примену-ваат одредбите од овој з: кон 
што се однесуваат па службениците на банките и 
штедилниците освои одредбите за зв.а н,ата и пла-
тите., 

(2) Платите на службениците на Државниот 
осигурителен завод и на Југословенската лотарија 
се определуваат со правилниците што ги доне V 
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ваат највисоките органи на управувањето на тие 
организации со потврда од Сојузниот извршен со-
вет или од органите што ќе ги определи тој. 

Член 398 
Одредбите на овој закон за систематизацијата, 

за условите за стапување во служба, за платите, 
за движењето во службата, за престанокот на слу-
жбата^! за оценката на законитоста на решенијата 
не се однесуваат на застапниците на осигурувањето. 
Платите на застапниците на осигурувањето се опре-
делуваат според правилникот од претходниот член. 

Д Е Л Ч Е Т В Р Т 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

I. Примена на одредбите од законот врз за-
течените службеници 

1. Службеници на државните органи 
Член 399 

(1) Приправниците што имаат факултетска РТЛИ 
нејзе соодветна спрема ја добиваат основната плата 
на XXI платен разред. 

(2) Службениците во звањето референт од прва 
група и виши референт од прва група добиваат, 
соласно со членот 155 на овој закон, два платни 
разреди повеќе, односно соодветно периодско по-
качување. 

(3)- Службениците во звањето советник што 
имаат V платен разред се распоредуваат во IV, а 
службениците што имаат IV — во Ш платен разред. 
Службениците што имаат III платен разред доби-
ваат соодветно периодско покачување. 

(4) Службениците во звањето виши советник 
што имаат II платен разред се распоредуваат во Ш 
платен разред, а службениците во зв.ањето 
советник што имаат I платен разред - во Ш пла-
тен о пзред. 

Службениците во звањето пристав односно 
референт и во други соодветни звања што имаат 
виша школа или нејзе соодветна спрема го доби-
ваат звањето референт односно виши референт од 
втора група и се распоредуваат за два платни раз-
реди повеќе, а оние службеници што имаат период-
в о покачување на VIII платен разред добиваат 
прво периодско покачување на VI платен ра^зред. 

(6) Судиите, јавните обвинители и нивните за-
меници, јавните правобранители и нивните помош-
ници, како и стручните соработници во судовите и 
јавните обвинителства, се распоредуваат во плат-
ните разреди согласно со одоедбмте од чл. 217 до 
222 и 228 на овој закон. 

(7) Затечените секретари во Сојузното ",јавно, 
обвинителство што до влегувањето во сила на За-
конот за јавното обвинителство („Службен" лист 
на ФНРЈ", бр. 51/54) од положајот помошник на 
сојузниот јавен обвинител се преведени зк секпетапи 
во Сојузното јавно обвинителство се распоредуваат 
и напредуваат во основната и положа ј ната плчта 
како замениците на републичкиот јавен обвинител. 

(8) Службениците што би добиле понизок платен 
разред според одредбите од овој закон го задржу-
ваат досегашниот платен разред. 

(9) Времето поминато во досегашниот платен 
разред се смета за натамошно напредување во по-
висок платен разред односно за добивање период-
в о покачување. 

(10) Управните службеници на кои според досе-
гашните прописи им е признаена виша стручна 
спрема се сметаат за службеници со висока струч-
на спрема. % 

Член 400 
(1) Канцелариските службеници што се затек-

нале во звања што не се предвидени со овој закон 
ги добиваат звањата од членот 151 на овој закон 
според стручната спрема и го задржуваат досегаш-
ниот платен разред. Оние канцелариски службе-
ници што се затекнале во понизок платен разред 
од XII, а имаат, периодво. покачуваше, се распон 

редуваат во непосредно повисокиот платен разред. 
(2) Службениците во звањето канцелариски ре-

ферент и администратор добиваат соодветно звање 
според членот 151 на овој закон. 

(3) Службениците во звањето матичар со средна 
стручна спрема се распоредуваат во звањето при-
оѓав односно референт. 

Член 401 
Службениците што на 27 јануари 1954 година 

се затекнале во звањето геометер во VIII платен 
разред ќе се преведат во соодветното звање и ќе се 
распоредат во платните разреди според членот 399 
став 5 на овој закон. 

Член 402 
Додека не се донесе закон за дипломатско-кон-

зуларната служба, се овластува Државниот секре-
таријат за надворешни работи: 

1) во согласност со Сојузниот извршен совет: 
а) покрај општите услови да пропише и посебни 

услови за стапување во служба на ресорот за над-
ворешни работи: " 

б) покрај општите правила да пропише и по-
себни правила за чувањето 'на службена тајна на 
службениците во ресорот на надворешните работи 
и на другите лица што учествуваат во меѓународно 
општење од името на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија; 

в) да пропише правилник за посебните годности 
и надоместоци за службениците во странство во 
врска со вршењето на службата; 

г) да пропише во кои случаи и под кои услови 
шеф на мисија може да донесува решенија За от-
странување од должноста на службеник во стран-
ство или член на делегација, без оглед во кој орган 
е запослен овој.. 

2) во согласност со сојузниот Државен секрета-
ријат заработи ,на финансиите и со Секретаријатот 
за општа ,упрг^а, на Сојузниот извршен совет да 
пропише правилник за хонорарните службеници во 
странство; . . . . , „ . . 

3) да пропише кои звања ќе имаат управните 
службеници од, втора група и канцелариските слу-
жбеници додека се наоѓаат во странство, покрај 
звањата што ги добиваат според овој закон; 

4) покрај општите прописи'да може да пропише 
и дополнителни правила за оценувањето службе-
ниците на ресорот на надворешните работи; 

5) да установи посебна административна ин-
спекција за ресорот на надворешните работи; 

6) да донесе пропис за работното време во орга-
низационите единици во странство. 

Член 403 
^1) Додека со закон за ципломатско-конзулар-

ната служба не, се пропишат услови за назначу-, 
,вање во положајни дипломаетско-конзуларни зва-
ња (член 148). за назначување, во тие звања по-
требно е службеникот да има соодветно звање на 
управен службеник, и тоа: 

Звање 

1) приправник за аташе — приправник за рефе-
рент 

2) — референт на XI или X 
пл. раз. 

3) ЈП секретар 9 4 9 Ф — референт X или IX пл. 
раз. 

4) 11 секретар , 1 ф л с — виши референт VIII до 
V пл. раз. 

5) I секретар ^ V 3 Ф . — виши референт VI или 
V пл. раз. 

6) советник . . ? Џ Ф Ф — советник IV или III 
„ пл. раз. 

7) ополномошен 
етер 11 класа 

МИНИ-
— виши советник Нг или 

III пл. раз. 
В) ополномошен МИНИ-

- службеник или 
дл. раз. 

етер I класа 2 2 4 I - службеник или 
дл. раз. 
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(2) Државниот секретаријат за надворешни ра- . 
боги може да пропише и други услови за доби-
вање на дипломатско-конзуларни звања. За назна-
чување во звањето амбасадор потребна е согла-
сност од Сојузниот извршен совет. 

(3) Звањето I секретар може да го добие II се-
кретар што положил виши стручен испит. 

(4) Службениците што се затекнале во звањето 
1 I секретар не можат да бидат унапредени во зва-
њето советник додека не го положат испитот од 
претходниот став. 

(5) Службениците во звањето амбасадор и др-
жавните советници во ресорот на надворешните ра-
боти, што при назначувањето во тоа звање веќе 
го имале звањето амбасадор се преведуваат како 
амбасадори според членот 163 на овој закон. 

(6) Службениците што се затекнале во звањето 
ополномошен министер од Ш платен разред го за-
држуваат тоа звање и досегашниот платен разред. . 

(7) По исклучок од одредбата на претходниот 
став, службениците во звањето ополномошен ми-
нистер од III платен разред го задржуваат звањето 
ополномоштен министер и се унапредуваат во Па 
платен разред, ако на денот на влегувањето во 
сила на овој закон се затечени на положајот на 
извонреден и ополномошен амбасадор или на по-
ложајот ополномошен министер и извонреден пра-
теник акредитиран кај странска влада, или досега 
биле на таков положај. 

(8) Службениците што се затекнале во звањето 
ополномоштен министер во II платен разред се 
распоредуваат во Не платен разред, а ако имаат 
три години во II платен разред4 — во НЈ платен 
разред. Ополномошените министри во I платен ра-
ѕред се распоредуваат во Ја платен разред, а ако 
имаат три години служба во I платен разред — во 
II платен разред. 

(9) За службениците од дипломатско-конзулар-
науа служба што се назначуваат со указ на Прет-
седателот На Републиката, старешина надлежен 
за назначување во смисла на членот 43 на овој 
закон е државниот секретар за надворешни ра-
боти. 

Член 404 
(1) За службениците што во својството на при-

правник поминале повеќе од три години, а не по-
ложиле стручен испит, сроков за полагање на 
стручен испит се продолжува за една година од 
денот на стапувањето во сила на овој закон. 

(2) Додека не се изврши оценување на службе-
ниците според одредбите од овој закон, унапреду-
вањето во повисоки звања ќе се врши на начинот 
предвиден во досегашните прописи. Место секре-
таријатот за општа управа, согласност на решени-
јата за унапредување ќе дав.а комисијата од чле-
нот 18 на овој закон. 

(3) До истекот на срокот од членот 177 став 3, 
што се однесува на оценките, комисијата за слу-
жбенички работи од чл. 18 на овој закон може да 
одобри полагање на посебен стручен испит за при-
знавање поголема стручна спрема според подато-
ците за работата на службеникот за време од пет 
години, што ги дава комисијата за оценување, со-
гласно со одредбите за оценување на службениците. 

2. Службеници во просветните, научните и кул-
турните установи 

Член 405 
(1) Службениците што се затекнале во звање-

то учител по практична настава добиваат еден 
платен разред повеќе од платниот разред во кој 
се наоѓаат, а оние што се наоѓаат во завршниот 
блатен разред на тоа звање и имаат периодско по-
качување, добиваат VII платен разред со период-
в о покачување. 

(2) Службениците во звањето воспитувач, учи-
тел и стручен учител кои на денот на влегувањето 
во сила на овој закон имаат прво периодеко по-

качување се распоредуваат во VII платен разред. 
Другите службеници што се затекнале во едно од 
овие звања го задржуваат платниот разред во кој 
се наоѓаат. 

(3) Службениците во звањето наставник во VII 
платен разред кои на денот на влегувањето во 
сила на овој закон имаат прво периодско покачу-
вање се распоредуваат во VI платен разред. 

(4) Службениците што се затекнале во звањето 
професор на средна школа, добиваат два платни 
разреди повеќе од оној во кој се наоѓаат, а оние 
што имаат прво периодско покачување на VI пла-
тен разред, добиваат прво периодско покачување 
на IV платен разред. 

(5) Времето поминато во досегашниот платен 
разред се признава за натамошно напредување во 
повисок платен разред односно за периодиско по-
качување. 

^лен 406 
(1) Службениците што се затекнале во звањето 

асистент на факултети, високи школи во ранг на 
факултет и на уметнички академии, се распореду-
ваат во соодветните платни разреди сообразно со 
членот 236 од овој закон. 

(2) Службениците што се затекнале во звањето 
доцент во IV платен разред, се распоредуваат во 
П! платен разред, ако имаат три години во IV пла-
тен разред. 

(3) Службениците што се затекнале во звањето 
вонреден професор и редовен професор, се распо-
редуваат во еден платен разред погоре од оној во 
кој се наоѓаат, а оние службеници -што во Ш од-
носно I платен разред поминале три години се 
распоредуваат во П1 односно II платен разред. 

Член 407 
(1) Службениците што се затекнале во звањето 

предавач на факултети, високи школи во ранг на 
факултет и уметнички академии, се распоредуваат 
од IX до IV платен разред. 

(2) Распоредувањето на службениците што се 
затекнале во звањето од претходниот став, ќе ,се 
изврши согласно со упатството од членот 413 на 
овој закон. 

(3) Звањето од ставот 1 на овој член се уки-
нува со денот 15 јули 1958 година. 

Член 408 
(1) Службениците што се затекнале во звањето 

лаборант! препаратот книжничар и архивски по-
мошник го задржуваат звањето и платниот разред 
во кој се наоѓаат. 

(2) Службениците што се затекнале во звањето 
книжничар и архивски помошник, што имаат ви-
ша школа (член 283 став 2), добиваат два платни 
разреди повеќе од оној во кој се наоѓаат, а оние 
службеници што имаат прво периодско покачува-
ње на VIII платен разред, добиваат прво периода 
еко покачување на VI платен разред, 

Член 409 
Согласно со одредбата од членот 255 став 4, 

чл. 279 и 293 на овој закон, службениците што на 
денот на влегувањето во сила на овој закон имаат 
повеќе од 4 години служба ќе полагаат стручен 
испит најдоцна во срок од една година од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 410 
(1) Лицата што се затекнале на работи на по-

мошен лаборант односно на работи на помошен 
препаратор, што имаат најмалу осум години прак-
са на тие работи, а немаат соодветна школска 
опремава звањето помошен лаборант (член 270) од-
носно помошен препаратор (член 282 став 1 точка: 

-1) се преведуваат во звањето помошен лаборант 
односно помошен препаратор и се распоредуваат 
во соодветниот платен разред на тоа зваиве, Одно-
сно добиваат прво периодско покачување, спрема 
годините на службата признаени за напредувале 
според овој закон. 
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(2) Со прописите од членот 277 став 3 и членот 
289 став 4 на овој закон ќе се регулира начинот за 
одобрување на полагањето на посебниот испит на 
службениците во звањето помошен препаратор, по-
мошен лаборант, -книжничар и архивски помошник 
додека не се спроведе оценувањето на службени-
ците. 

Член 411 
Службениците што се затекнале на работи на 

технички соработник, без оглед на звањето во кое 
се наоѓаат, се преведуваат во. звањето технички 
соработник и го ' задржуваат платниот разред во 
кој се наоѓаат, ако ги исполнуваат условите за на -
значување во тоа звање според овој закон. 

Член 412 
. Службениците што се затекнале во звањето 

конзерватор, кустос, библиотекар и архивист се ра -
споредуваат во соодветните платни разреди, со-, 
гласно со членот 283 од овој закон. 

Член 413 
Распоредувањето во звања и платни разреди 

на службениците што се затекнале во звањата лек-
тор, професор на виша школа, асистент во научни 
установи, стручен соработник и научен соработник 
ќе се изврши врз основа на упатствата што ги до-
несува. Секретаријатот за просвета и култура на 
Сојузниот извршен совет во согласност со Соју-
зниот извршен совет. 

Член 414 
Одредбите од чл. 259 ст. 1 до 3, 277 став 5 и 290 

на^ овој закон за вонредното напредување НБЈ. слу-
жбениците ќе се применуваат по истекот на три 
години од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

3. Здравствени службеници и службеници на 
I ветеринарните установи 

, Член 415 
(1) Здравствените службеници што на денот 

на влегувањето во сила на овој закон ќ^ се затек-
нат во звањето помошен медицински лаборант, ап-
текарски лаборант, забарски асистент и масер, до-
биваат звање помлад здравствен техничар. 

(2) Здравствените службеници што ќе се затек-
нат во звањето физиотерапеут, работен терапеут, 
инструментар (со завршена' средна медицинска 
школа), медицински лаборант, медицински техни-
чар, санитарен техничар, забен техничар и ф а р -
мацеутски помошник, добиваат звање здравствен 
техничар, а службениците во звањето инструмен-
тар со завршена бабичка школа, добиваат звање 
бабица. 

(3) Здравствените службеници што ќе се зате-
кнат во звањето лекарски помошник, го добиваат 
звањето медицинска сестра односно медицински 
техничар. 

(4) Здравствените службеници што ќе се зате-
кнат во звањето санитарен хемичар по добиваат 
звањето медицински хемичар, 

(5) Здравствените службеници што ќе се зате-
кнат во звањето забен лекар, го добиваат звањето 
стоматолог. 

(6) Здравствените службеници што ќе се. зате-
кнат во" звањето фармацеут-специј а л ист, санита-
рен хемичар-специјалист, санитарен инженер-опе-
ци ја лист и лекар-специјалист, го добиваат звањето 
фармацеут, медицински хемичар, санитарен и н ж е -
нер, стоматолог односно лекар, а покрај своето зва-
ње можат да дод.аваат поблиска ознака на специ-
јалноста од определена гранка. 

Член 416 
(1) Здравствените службеници што во Југосло-

венската народна армија вршеле работи на здрав-
ствената служба, за кои според одредбите од овој 
закон е предвидена опрема од трета група, а имаат 
Офицерски чин односно како воени службеници 

класа што е во ранг на офицерски чин се назна-
чуваат во звањето здравствен техничар односно ме-
дицинска сестра, со тоа во срок од една година од 
назначувањето да положат соодветен стручен испит. 

(2) Здравствените службеници од претходниот 
стзв што мај малу осум години работеле работи на 
здравствената служба се ослободуваат од полагање-
то на соодветниот стручен (испит. 

Член 417 
На службениците што до 1 април 1952 годила 

завршиле во Југословенската н?родна армија бо-
лни чадски курс иии курс за хигиеничари им се 
признава стручната спрема за соодветното звање. 

Член 418 
Службениците што на 1 април 1952 година, при 

преведувањето се затекнале во едно од звањата 
предвидени за здравствените службеници со средна 
стручна спрема м положиле стручен испит за со-
одветното звање, а не добиле звање односно не се 
преведени во соодветното звање, добиваат едно од 
звањата на трета група за кое положиле стручен ' 
испит. 

Член 419 
Службениците' во звањето болничар што не-

маат стручна спрема предвидена во членот 297 то-
чка 1 од овој закон не можат да бидат унапредени 
од XIII во XII платен разред додека не положат 
посебен ,испит, според програмата, што ја пропи-
шува Секретаријатот за народно здравје на Соју-
зниот извршен совет. 

Член 420 
Службениците што се затекнале во звањето 

помошен медицински лаборант, апотекарски лабо-
рант, забарски асистент, масер, болничар, хигиени-
чар иии детска гледачка, бабица и ииструментар, 
се распоредуваат во соодветните платни, разреди 
согласно со членот 299 од овој закон. 

Член 421 
(1) Службениците од членот 299 точка 5 на овој 

закон што имаат спрема за звање од втора група 
се распоредуваат два платни разреди погоре од п л а -
тниот разред во кој се наоѓаат. 

(2) По исклучок од одредбата од претходниот 
став, службениците во звањето забар што имаат з а -
вршена виша забарска школа, се распоредуваат во 
непосредно повисокиот платен разред, ако стапиле 
во служба до 1 март 1954 година. 

Член 422 
Здравствените службеници од прва група, 

освен службениците во звањето примариус, се ра-
споредуваат во платните разреди согласно со чле-
нот 299 точка 6, членот 312 втав 2. чл. 314, 321 и 333 
на овој закон. Службениците во звањето примариус 
се распоредуваат во непосредно повисокиот платен 
разред. 

Член 423 
. Одредбата од членот 42.2 на овој закон согла-

сно се применува и на службениците со соодветни 
звања во ветеринарната служба 

4. Службеници на другите установи 
Член 424 

(1) Службениците што се затекнале во комори-
те, стручните здруженија и задружните сојузи, се 
преведуваат со денот на влегувањето во сила па 
овој закон во соодветните звања и платни р а з р о к , 
согласно со одредбите од чл. 198 и 199 на овој закон. 

(2) Службениците на банките се распоредува пТ 
во платни разреди во Смисла на одредбите што ва -
ж а т за службениците на државната управа 
(член 399). Службениците на штедилниците на кои 
не се применувани прописите што важат за слу-
жбениците на Народната банка на Ф Н Р Ј се преве-
дуваат во соодветните звања на бан,карските слу-
жбеници согласно со одредбите од чл. 198 и 199 на' 
овој закон. 
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5. Исправки на преведувањето 
Член 425 

(1) Службениците на кои се применувала Осно-
вната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи и Уредбата за звањата и 
платите на службениците на Народната банка на 
ФНРЈ, што на 1 април 1952 годи,на, се преведени во 
XII платен разред во звањата за кои е пропишана 
средна стручна спрема (пристав, сметководител, 
даночник; цариник, статистичар и други), а кои 
имале полна средна школа, ќе се распоредат во 
платните разреди на тој начин што ќе се смета како 
на 1 април 1952 година да биле унапредени во соод-
дветното повисоко звање и распоредени во XI одно-
сно X платен разред, ако на 1 април 1952 година 
имале 15 односно 18 или повеќе" години служба при-
знаени за напредување. 

(2) Службениците што на 1 април 1952 година 
се преведени во X платен разреди во звањата за 
кои е пропишана висока стручна спрема (референт, 
статистичар-економист и други), а кои имале ф а -
култетска спрема, ќе се распоредат во платните 
разреди на ' тој начин што ќе се смета како на 1 
април 1952 година да биле унапредени во соодветното 
повисоко звање и распоредени во IX односно VIII 
платен разред, ако на 1 април 1952 година имале 15 
односно 18 или повеќе години служба признаени за 
напредување. 

(3) Ако старешината надлежен за назначување 
наоѓа дека службеникот имал слаб успех во рабо-
тата, тој ќе формира ќомисија која ќе даде оценка 
за работата на службеникот. Ако комисијата даде 
неповолно мислење на службеникот нема да се при-
менуваат одредбите од претходните ставови. 

(4) Против решението' од старешината надле-
ж е н за назначување донесено според претходниот 
став, службеникот има право на жалба до комиси-
јата од членот 18 на овој закон. 

Член 426 

(2) За затечениве хонорарен службеници што 
се назначени на постојана работа потребно е о д н а ^ -
лјежната комисија за службенички работи да се 

прибави согласност во смисла на членот 49 став 3 
од овој закон до 1 март 1958 година. Ако комиси-
јата не даде согласност, со тој ден ќе им се откаже 
службата, ако со договор не се продолжи до срокот 
од членот 49 став 2 на овој закон. 

II. Избор на наставниот персонал на виши 
и високи школи и уметнички академии 

Член 431 
До донесувањето на посебни сојузни прописи 

за условите за избор на наставниот персонал на 
виши школи, високи школи во ранг на факултет 
и уметнички академии, ќе се применуваат одредби-
те од чл. 432 до 439 на овој закон. 

Член 432 
(1) Звањето предавач на виша школа и профе-

сор на виша школа се здобиваат врз основа на из -
бор, (изборни звања). Изборот се врши врз основа на 
конкурс што го распишува советот на школата. 

(2) Изборот од претходниот став го врши советот 
на (школата, а го потврдува републичкиот совет 
надлежен за работи на школството на седница, од-
носно органот определен со посебни прописи. 

(3) Со посебни прописи може поблиску да се 
определи начинот на изборот. 

Член 433 
(1) Во звањето предавач на виша школа може 

да биде избран кандидат што има факултетска или 
рамна со неа школа, најмалу пет години успешна 
работа во струката со факултетска или рам-а со 
неа опрема и способност за наставничка 

(2) Во звањето професор на виша школа може 
да биде избран кандидат што има факултетска или 
рамна со неа спрема, н а ј малу десет години успешна 
работа во струката со факултетска или рамна со 
неа спрема, самостојни стручни работи и способност 
за наставничка работа. 

(3) Предавач на виша школа се избира на три 
години, а професор на р и т а школа на пет години. 

Член 434 
За вршење на наставата на виши школи можат 

да се избираат и хонорарни предавачи и хонорарни 
професори на виша школа на начинот и под усло-
вите што важат за изборот на предавачи на виша 
школа односно професори на виша школа. 

Член 435 

Звањето асистент, доцент, вонреден професор и 
редовен професор на уметнички академии и 
високи школи во ранг на факултет се здобиваат 
врз основа на избор (изборни звања). Изборот се 
врши врз основа на конкурс, а за начинот, условиве 
и потврдувањето на изборот согласно се примену-
ваат одредбите за изборот на наставници ,и сорабо-
тници на универзитетот од Општиот закон за уни-
верзитетите. -

Член 436 
(1) За доцент за практично-уметничка настава 

на уметничкии академии може да биде избран кан -
дидат што има завршена соодветна висока школа 
и чија уметничка работа ужива општо признание, 
а кој има способности за самостојна наставнички 
работа. 

(2) За вонреден односно редовен професор ЗЈ 
практично-уметничка настава може да биде избран 

На службениците што при преведувањето биле 
унапредени во смисла на членот 70 став 2 на Осно-
вната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 37/52) односно членот 51 став 2 на Уре-
дбата за звањата и платите на службениците од 
Народната банка на ФНРЈ , ќе се применуваат одре-
дбите од ст. 1 и 2 на претходниот член на овој за -
кон, ако се за нив поповолни. На овие службеници 
не може да се применува одредбата од ставот 3 на 
претходниот член. 

в. Други одредби 
Член 427 

Додека не се утврди систематизацијата според 
одредбите од овој закон, затечената состојба во по-
глед на службеничките места се смета како при-
времена систематизација. 

Член 428 
Решенијата донесени според чл. 399 до 426 на 

овој закон подлежат на оценување на законитоста 
според чл. 79 до 83 на овој закон. 

Член 429 
Во случаите во кои на службеникот според до-

сегашните прописи му е изречена казната отпушта-
ње од служба за секогаш (член 67 точка 5 на Зако -
нот за државните службеници), ќе се смета дека му 
е изречена казната отпуштање од службата со за -
брана за враќање во неа за време од три години 
(член 92 точка 6). 

Член 430 4 

(1) Постојните договори склучени според чле-
нот 14 став 2 од Уредбата за звањата и п л а т и т е 
на персоналот во здравствените установи, ќе се со-
образат кон овој закон до 1 јун!и 1958 година. 
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кандидат кој, покра ј општите услови пропишани за 
Здобивање СО тба звање, со свое јавно истапување 
и со оригинално творештво се афирмирал како 
уметник од висок ранг. 

Член 437 
(1) А с и с т е н т и ^ на високи школи во ранг на 

факултет и на уметнички академии се избираат на 
три, а доцентш-е иГ вонредните професори на високи 
школи во рЗнѓ ка факултет односно на уметнички 
академии — "на пет години. 

(2) Со статутот на високата школа односно на 
уметничката академија, покрај овие, можат да се 
предвидат и други услови, што се специфични за 
изборот на асистент, доцент и вонредни односно ре-

" доени професори на високите школи односно на 
уметничките академии. 

Член 438 
(1) По исклочок, за редовен професор по теори-

ска настава на висока школа во ранг факултет од-
носно на уметничка академија, може да биде пови-
кан истакнат научник или стручњак, чии научни и 
стручни работи уживаат оштро признание, а по 
практично-уметничка настава на уметничка акаде -
мија — истакнат уметник кој со свое јавно иста-
пување и со оригинално општо признаено творештво 
се афирмирал како уметник од највисок ранг. 

(2) Одлуката за повикување од претходниот став 
ј а донесува органот на управувањето на школата, 
согласно со соодветните начела од Општиот закон 
за универзитетите. 

Член 439 
Наставниот персонал на високите школи во ранг 

^ а факултет и на уметничките академии што на де-
нот на влегувањето во сила на овој закон се з а -
текнал во звањата на наставниот персонал на тие 
школи, а не ги исполнува условите пропишани со 
бвој закон за тие звања, може да ги з а д р ж а своите 
звања ако во срок од три години од денот на вле -
гувањето во сила на овој закон ги исполни условите 
р т о му недостигаат, ако со посебни прописи не е 
'Определен покус срок. 

III. Завршни одредби 

Член 440 
(1) Од 1 јануари 1958 година престануваат да в а -

ж а т Законот за државните службеници и пропи-
би^е донесени врз основа на него, ќкко к другите 
прописи што се во спротивност со одредбите од овој 
закон. 

(2) Доколку не се во спротивност со овој закон, 
остануваат во сила до донесувањето на нови про-
писи: 

1) прописите за стручната спрема и за стручните 
испити на службениците од одделни служби; 

2) прописите за патните и селидбените трошоци; 
3) Уредбата за звањата и платите на службени-

ците од противпожарната служба („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 1/53); 

4) прописите за службените облеки; 
5) прописите за правото на наставниот персонал-

на бесплатен стан и огрев; 
6) прописите за плаќањето на прекувремена р а -

бота и на прекубројни часови на наставниот и во-
спитниов персонал; 

7) прописите за посебните додатоци за настав-
ниот и воспитниот персонал; 

8) Упатството за х о н о р а р и т е службеници 
^ ,Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 1/54); 

9) Упатството за спроведување на одредбите од 
членот 27 на Основната уредеа за ,звањата и платите 
на службениците на државните органи („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 4/55); 

10) одредбите од Одлуката за минималните до-
полнителни плати и за посебните награди на с л у ж -
бениците од службата за приходи („Службен лист 
на Ф Н Р Ј " , бр. 20/56) што се однесуваат на наградите; 

11) Уредбата за принадлежностите на државните 
службеници на служба во странство („Службен лист 
на Ф Н Р Ј " , бр. 54/50, Зб/53, 53/53 и 11/54), 

12) прописите за работното време на здравствен 
ните 'службеници; 

13) Правилникот за општата евиденција на к а -
дровите („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 58/^8 и 64/50); 

14) Правилникот за распоредување на положа ј 
ите во Народната банка на Ф Н Р Ј во платни разреди 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 52/52). 

(3) До донесувањето на нови прописи (член 294) 
останува во сила Уредбата за работните односи и 33 
платите на уметниците и на помошниот уметнички 
персонал („Службени лист на Ф Н Р Ј " , бр. 20/52, 24/52, 
37/52, 4/54 и 46/55). Исто така, до донесувањето на 
прописите од членот 351 на овој закон остануваат во 
сила досегашните републички прописи за награду-
вањето на службениците на ветеринарните установи 
според ефектот на работата. 

Член 441 
На службениците на народните собранија што се 

во состав на собраниската стража согласно се при-
менуваат одредбите за службениците од Законот за 
органите на внатрешните работи. 

Член 442 
Се овластува Секретаријатот за општа управа 

на Сојузниот извршен совет да издава упатства за 
спроведување на одредбите од четвртиот дел на овој 
закон. 

Член 443 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " , а ќе се при-
менува од 1 јануари 1958 година. 

П Р И Л О Г 
НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА СТОПАНСКИОТ 

РАЗВОЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1957 ДО 1931 
ГОДИНА 

кој е составен дел на Општествениот план за сто-
панскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57 сто. 1829) 
е објавен и може да се добие кај Комерцијално^ 
одделение на „Службен лист на ФНРЈ", Краље-
ви ќа Марка бр. 9. 

Цена 250 динари. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

662. Указ за прогласување на Општествениот 
план за стопанскиот развој на Југосла-
виј а од 1957 до 1961 година — 
Општествен план за^ стопанскиот развој 
н д Југославија^од 1957 до 1961 година -

663. Указ за прогласување на Законот за ра-
ботните односи — :— — - — — — 
Закон за работните односи - 4 - - — 

664. Указ за прогласување на Законот за јав-
ните службеници — — — —- — — 
З м и и ча јавните службеници 

- - 1029 

1029 

1044 
1044 

1077 
1077 

Издава; Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Улица К р а љ е в и ќ Марка бр. 
Директор к одговорен уредник Слободан М. Недовиќ, Улица К р а љ е в и ќ Марка бр. 9. 

Печсат на Белградскиот графички завод, Белград 


