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397. 
Врз основа на чл. 31 од Законот за воените инва-

лиди од војната и чл. 1 од Законот за овластување 
Владата ва ФНРЈ за донесување уредби поради со-
гласување односите во стопанството со новиот Сто-
пански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Со-
ветот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИНВАЛИДСКИТЕ ^НАДЛЕЖНОСТИ 

Општи одредби 

Член 1 
По одредбите од оваа уредба се определуваат и 

исплатуваат инвалидските тарин адлежности на сите 
лица на кои им е признаено својството на инвалид по 
Законот за воените инвалиди од војната, како » инва-
лидските иринадлежности на фам идните што имаат 
право на инвалиднина по тој закон. 

Член 2 

Инвалидските принадлежносш се состојат од: 
а) инвалиднина, 
б) инвалидски додаток, и 
в) додаток на деца. 

Член 3 
Правото на лична и фамилијарна инвалиднина се 

признава без обзир на имотната состојба на дома-
ќинството и без обзир на приходите од сопствениот 
труд, од социјалното осигурување или на макар кои 
други приходи. 

Член 4 
Право на инвалидски додаток имаат инвалидите и 

членовите на фамилијата, ко«, со обзир на имотната 
состојба и работната способност, се упатени исклу-
чиво или претежно да се издржуваат од инвалидските 
принадл ежи ости и кои во тој поглед, ги исполнуваат 
одделните услови пропишани со оваа уредба. 

Член 5 
Право на додатоци на деца имаат инвалидите од 

I до VII група заклучно, како и уживателите на фа-
милијарна инвалиднина за децата што се ^уживатели 
на инвалиднината. 

Член 6 
Финансиските средства за исплата Ц& инвалид-

ските признаамежносги ги обезбедува државата во 
•сојузниот буџет. 

Лични инвалидски принадлежности 
Член 7 

Личните инвалиднини еднакви се за сите инвалиди 
од исти инвалидски групи и се определуваат по след-
ната скала* 

Шал ид ек а Процент Месечен износ 
група на инвалидноста на инвалидни-

ната Динари 

I 100% и потреба 
за постојана по-
мош од друго 

лице 18.000 
II 100% 12.000 

III 90% 5.500 
IV 80% 4.500 
V 70% 3.500 

VI 60% 2.500 
VII 50% 2.000 

VIII 40% 1.500 
IX 30% 1.000 
X 20% 600 

Член 8 
Инвалидскиот додаток што се исплатува со лич-

ната инвалиднина изнесува 3.000 динари месечно. 
Право на овој додаток имаат инвалидите што не 

се во работен однос, ниту се уживатели на пензија, 
а во поглед на имотот, приходите и приватната про-
фесионална дејност ги исполнуваат условите за оства-
рување правото на постојан додаток на деца по про-
писите за социјалното осигурување, и тоа: 

а) инвалидите од III, IV и V група — без обзир 
на старост! и работната способност; 

б) иш, а л иди? е од VI До X група — ако се по-
стари од 55 години (жена) односно 65 години (маж), 
иљи ако се потполно и трајно неспособни за работа. 

Инвалидите од VI до X група што ое по занимање 
работници и службеници имаат право, под условите 
од претходниот став, на инвалидски додаток за време 
додека без своја вана се наоѓаат времено вон работен 
однос затоа што од оправдани разлози не можат вед-
наш да се зап осл ат на друга работа, а не тр имаат 
материјално обезбедување затоа што го немаат завр-
шено пропишаниот работен стаж. Инвалидскиот дода-
ток во овој случај припаѓа од истекот на отказниот 
срок до пронајдување на ново заведување, под услов 
инвалидот редовно да му се пријавува на надлежното 
биро за посредување на трудот. 

Член 9 
Инвалидите од I до VII група имаат право на по-

стојан додаток на деца како и на еднократен додаток 
за опрема на новороденото дете, во износ и под усло-
вите што важат за. додатоците на деца на работниците 
и службениците по прописите за социјалното оси-
гурување. 

Фамилијарни инвалидски принадлежности 
Член 10 

Како фамилија во смисла на оваа уредба се под-
разбираат како поблиска фамилија така и родителите, 
дедо и баба (чл 4 точ. 2 и 3 од Законот за воените: 
инвалиди од војната). 

Член И : 
Фамилијарната инвалиднина изнесува 1.200 динара 

месечно на еден член од фамилијата и се наголемува, 
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за 200 динари месечно за секој натамошен член на Фа-
милијата што е соуживател на инвалиднпната. 

Член 12 
Кога право на фамилијама инвалиднина имаат 

обата родитела, или дедо и баба, фамилијарната инва-
лиднина се определува по претходниот член како за 
фамилија со два чле>на, 

Член 13 
На деда без обата родитела, што имаат право на 

фамилијата »»вадиш«« и а и по едниот и по другиот 
родител, им припаѓа наголемена фамилијата инва-
лиднина која се определува така што соодветниот 
износ на инвалидшшата определен по чл. И од оваа 
уредба се наголемува за 5С%. 

Член 14 
На родителите што имаат право на фамилијарна 

инвалиднина, а во војната го изгубиле . единого дете 
(кое не оставило пород и немаат други деца, како и на 
родителите што загубиле во војната две или повеќе 
деца, им припаѓа наголемува- фамилии ари а инвалиднина 
која се определува така што соодветниот износ на 
ш в ал иднината по чл. 11 се наголемува за 50%. 

Член 15 
Инвалидскиот додаток што се исплатува со фами-

лијарната инвалиднина изнесува З.ООО динари месечно 
без обзир на бројот на ^уживателите на инвалидни-
на-! ?. 

Озој додаток им припаѓа на уживателите на фа-
лш лп.; срп а инвалиднина ако не се во работен однос, 
в'11 \ се уживатели на пензија, а се постари од 55 го-
дини (жена) односно 65 години (маж), или се наполно 
ћ трајно неспособни за работа, а во поглед на имотот, 
приходите и приватната професионална дејност гк 
и сполнуваат условите за остварување правото на по-
стојан додаток на деца по прописите за 'Социјално 
осигурување. 

Кога повеќе соуживатели уживаат заеднички фа-
ми ли јари а инвалиднина, инвалидскиот додаток не и* 
припаѓа на фамилијата ако некој од ^уживателите не 
ги исполнува условите споменати во претходниот став. 

Член 16 
Кога уживаат фамилија,риа инвалиднина повеќе ли-

да што живеат заедно, инвалиднина и инвалидскиот 
додато« им припаѓаат на ^уживателите на рамни 
делови. 

Кога уживаат фамилијарна инвалиднина повеќе 
лица, кои од оправдани причини живеат одвоено (на 
атр.: разведени родители, деца родени во брак и деца 
родени вон брак итп.), а приходите не им потекнуваат 
од заеднички извори, инвалидскиот додаток им при-
паѓа само на оние од ^уживателите што ги исполну-
ваат условите споменати во ст. 2 на претходниот член. 

Член 17 
За деца што се уживатели на фамилијата инва-

лиднина им припаѓа постојан додаток на деца во изно-
сот и под условите што се предвидени за примање 
»остојан додаток за деца на работниците и службе-
ниците по прописите за социјалното осигурување. 

Член 18 
Ако се уживатели на фамилијарна инвалиднина са-

мите деца и сите имаат право на постојан додаток на 
деца, не им припаѓа инвалидскиот додато« (чл. 15) за 
времето додека се исплатува за сите тие деца посто-
јан додаток на деца (чл. 17). 
Заеднички одредби за личните и фамилијарните инва-

лидски прикадлежности 

Член 19 
При утврдувањето дали се исполнети условите во 

поглед на имотната состојба поради доделување инва-
лидски додаток со лична или фамилијата инвалиднина 

(чл. 8 -и 15), се земаат во обзир имотот и pfuo::- ie 
приходи од обата брачни другари и од децата што 
живеат во заедничко домаќинство, осем кивал и штицата 
и постојаниот додаток на дена. 

Член 20 
На уживателите на лична и фамилијата инва-

лиднина што живеат постојано во странство може, 
покрај инвалиднината определена по оваа уредба, да 
им се додели и одделен додаток во износот што ќе го 
определи Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ во согла-
сност со Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Член 21 
Со дел да се оствари правото на инвалидски дода-

ток и на додатоците на деца, уживателот на лична и 
фамилијата инвалиднина поднесува одделна пријава 
и потребни докази. 

Ова краво може да се призна« најмногу за три 
месеци шеад сметајќи од првиот дем на оној месец 
џо кој пло е пријавата поднесена. 

Член 22 
За правото на инвалидски додаток и за правото на 

додаток на деца на уживателите на личка и фамили-
јарна инвалиднина решава комисијата за инвалидски 
додатоци која се формира при заводот за социјално 
осигурување на околната (градот) од два члена од 
собранието на заводот и еден член од одборот на Со-
јузот на воените инвалиди од војната на Југославија. 

Против решението од комисијата за правото на 
додаток подносителот на пријавата има право на жал-
ба во срок од 15 дена од приемот на решението до 
советот • за народно здравје и социјална политика ка 
народната република односно на Главниот извршен 
одбор на Народната скупштина на Автономната По-
краина Војводина односно на Обласниот народен оди ор 
на Автономната Косовско-метохиска Област (до упра-
вата за инвалидски работи). 

Член 23 
Исплатата на инвалидските додатоци и на дода-

тоците на деца ја врши заводот за социјално осигу-
рување на околната (градот) од средствата обезбе-
де ни за исплата на инвалидските принадлежноа и. 

Член 24 
Инвалидските принадлежности што требало по пра-

восилното решение да се исплатат а останале неиспла-
тени поради смртта на уживателот, ќе им се исплатат 
на членовите на фамилијата од уживателот на личната 
инвалиднина кои по неговата смрт здобиваат право на 
инвалидска заштита, а ако е во прашање уживател на 
фамилијата инвалиднина — на другите соуживатели 
на фамилијарната инвалиднина. 

Ако нема лица,на кои би можеле да им се испла-
тат инвалидските принадл ежи ости во смисла на прет-
ходниот став, од неисплатените инвалидски принадле-
жности можат да се подмират трошковне и да му се 
даде награда на лицето што се грижело за уживателот 
на ин вал иднината до неговата смрт. 

Други инвалидски права 
Член 25 

Уживателите на фамилијарна инвалиднина кои при-
маа 1, покрај инвалиднина, и инвалидски додатак (чл, 
15) имаат право на бесплатна здравствена заштита по 
чл. 18 ст. 2 од Законот за воените инвалиди од војната. 

Правото на бесплатна здравствена заштита го има-
ат и членовите на фамилијата од загинатите лица и 
умрените инвалиди кои не примаат фамилии ар на инва-
лиднина, ако не се во работен однос, ниту се ужива-
тели па пензија, а се постари од 55 години (жена) 
односно 65 години (маж), и т се наполно и трајно 
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неспособни за работа, а во поглед на. имотот прихо-
дите и приватната професионална дејност ги исполну-
ваат условите за остварување правото на нос гојан до-
даток на деца по »ропћите за е си • ; з л:-: -) т а , е : гит р у -
ван>е. 

Член 2G 
Членовите на фамилијата на загина . те наводни 

херои, родителите што го изгубиле во војната единото 
дете, и родителите што изгубиле во војната две или 
пбвеќе деда (чл. 14) ишат траво на бесплатна здрав-
ствена заштита, без обзир дали примаат инвалидски 
прииадлежности, како и без обзир дали ги исполну-
ваат условите од ех. 2 на претходниот член. 

Член 27 
Членовите на поблиската фамилија од уживател от 

на лична инвалиднина (чд>. 7 од Законот за воените 
инвалиди од војната), имаат право на бесплатна здрав-
ствена заштита, и тоа' 

а) членовите на фамилија на инвалид од I 
и И група во секој случај, 

б) членовите па фамилија на -инвалид од III до* 
VII група заклучно — ако уж имателот на личка инва-
лиднина прима, покрај инвалиднина, и ин в? лидски 
додаток (чл. 8). 

Преодни и завршни одредби 

Член 28 
Одредбите од оваа уредба аналогно ќе се приме-

нуваат и до лицата што ги опфаќа Уредбата за при-
знавање на инвалидските права на лицата онеспосо-
бени при вршењето на должноста за целите на држав-
ната безбедност и народната одбрана („Службен лист 
ва ФНРЈ", бр. 40/50). 

Одредбиве од оваа уредба нема да се применуваат 
на лицата што ги опфаќа Законот за мирнодопски 
воени -инвалиди, Уредбата за инвалидите на Народната 
милиција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/47), Уред-
бата за предео јн,ичката обука („Службен лист ма 
ФНРЈ", бр. 45/48) и Уредбата за организацијата на слу-
жбата на противавионската заштита („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. ПО'48), чии ге принадлежностити и други 
инвалидски права ќе се регулираат со посебни прописи-

Додека не ќе се регулираат со посебни прописи 
инвалидските припад лежи ос ти и другите инвалидски 
права на лицата од претходниот став, овие лица имаат 
•право на инвалиднина и на специјален додато« за пега 
и туѓа помош по Уредбата на 'инвалидските пржиадле-
жности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50), на до-
датоци на дена по Уредбата за додатоците на деца 
(».Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51) и примања по 
Уредбата за паричната надокнада наместо боновите за 
прехрана („Службен лист на ФНРЈ", бо. 48/51), како 
и на други видови државна помош и заштита по про* 
п и е т е споменати во претходниот став. 

Член 29 
По исклучок од чл 9 точ. 6 од Уредбата за мате-

ријалното обезбедување и за другите права на работни-
ците^ и службениците што се наоѓаат времено вон ра-
ботен однос („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52), 
при определување правото на материјално обезбеду-
вање на инвалидите од НГ до X група што се до за-
нимање работни,ди и службеници нема да им се за-
сметува во приходите на домаќинството износот на 
нивната лична инвалиднина. 

Член 30 
• Инвалидските тирин а длежн ости ќе се исплатуваат 

делум .во банови за купување индустриски - стоки, и 
тоа на уживателите на лична инвалиднина, делот на 
инвалидним ата и на ивалидскиот додаток, а на ужи-
вателите на фамилијарни инвалиднина — делот на 
инвалидскиот додаток. 

СI опанекадот совет на Владата на ФНРЈ ќе ја про-
пише висината на делот на ин,в алид аки те иринадлежно-
ста што ќе се исплатува во бонови за купување инду-
стриски стоки, а може да донесе и решение за укину-
вање на делимичното исплатување »а инвалидски i е 
принадлежности во тие бенови. 

Чле н 31 
Превод ењето на досегашните инвалидски ари-

надлежности на швал®душите определени по оваа 
уредба ќе го извршат органите што вршат исплата на 
П Р Е З Л А динката. 

Член 32 
Додека не ќе се обноват заводи за сац и јално оси-

гурување во околиите и градовите,, односно додека не 
ќе бидат избрани собранијата на тие заводи, коми-
сиите за инвалидски додатоци се формираат при со-
ветите .за. народно здравје а социјална политика на 
народните одбори на - сродните и .градовите, од по 
еден член на советот за набодно здравче и социјална, 
политика,. од времениот одбор. на социјалното осигу-
рување на околната (градот) и од одборот на Соју-
зот на воените инвалиди од војната на Југославија. 

Додека не ќе се основот заводи за социјално оси* 
турување во сите околни и градови, исплатата на инва-
лидскиот додато« ќе ја вршат советите за народно 
здрав'? и социјална политика на околната (гоадот). 

Член 33 
Советот за народно здравје и -социјална политика -

на народната република ќе определи од кој ден ќе 
почнат одделен заводи за социјално осигурување .на 
сколи"'а (град) да решаваат за правото на додатокот 
на деца на уживателите на инвалиднина, како и да 
вршат исплата на тој додаток во смисла на чл. 22 и 23 
од оваа уредба. 

Член 34 
Пријавите за признавање на инвалидските права 

по основот на болест на липата споменати во чл. 33 
ст. 6 од Законот за воените инвалиди од војната што 
не поднеле пријава до 30 јуни 1950 година ќе се земат 
во постапка како се поднесени после тој срок, ако 
бидат поднесени најдоцна до 31 декември 1Ѕ52 го-
дина. Овие дополнителни пријави ќе се земат во по-
стапка под услов со приманата да се поднесени или 
врз основа на пријавата прибавени писмени докази за 
постоење на болести што потекнуваат од времето на 
војната или најдоцна за две години по престанокот 
на непријателството, т.е. до 15 мај 1947 година зак-
лучно. 

Во постапката за признавање на инвалидските 
права по пријавите од претходниот став задолжи ге леи 
е преглед на оболеното лице од лекар специјалист, 
како и од нижа и виша лекарска комисија. 

Одредбите од претходните ставови важат и за 
лицата што бараат да им се признаат инвалидските 
прана поради последици на контузија која не оста-
вила видни траги. 

На фамилчите (чл. 10) на лицата од ст. 1 и 3 на 
овој член што умреле или ќе умрат пред 1 јануари 
1953 година можат да им се1 признаат инвз-тлеќите 
права, ако поднесат до тој ден пријава со доказите 
споменати во ст. 1 на овој член и, ако ка начинот 
предвиден во ст. 2 на овој член се утврди дека смртта 
на лицето од кое го изводат своето право настапила 
како последица на напорите во војната, односно на 
контузија, или процентот на инвалидноста на тоа лице 
да изнесел на! ма тку 5п%. 

Член 35 
Ако во постапката за признавање на инвалидските 

права по- основот на болест ќе се установи дека се 
работи за бо тест што постоела и порано а во војната 
е само влошена, процентот на неспособноста за ра-
бота ќе се признае само со обзир на тоа влошување, 
а ако не е можно да се установи тоа, ќе се земат 50% 
од вкупниот процент на установената неспособност за 
работа 
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Ако се ус ганови дека се работи за таква болест 
чии те причини постоеле во самата личност на оболе-
ниот, а настаните во војната само предизвикале по-
јава на таа болест, процентот на инвалидноста ќе се 
признае со 50% од установениот процент на неспо-
собноста за работа, 

Член 36 
На фам плетите (чл. 10) иа лицата загинати, умре-

ни или исчезнати под околностите споменати во чл. 1 
и 2 од Законот за воените инвалиди од војната, како 
и на фамилии!е на инвалидите од I до VII група што 
умреле пред 1 јаи уа р.и 1952 година, ќе им се признаат 
инвалидските права ако поднесат пријава најдоцна до 
31 декември 1952 година. 

На фамиилите од инвалидите што умреле или ќе 
умрат по 1 јануари 1952 година ќе и-м се признаат 
инвалидските права ако поднесат пријава најдоцна во 
срок од една година од смртта на инвалидот. 

Член 37 
Решенија по барања за обнова или ревизија на 

постапката во смисла на чл. 34 ст. 2 и%3 од Законот 
за воените инвалиди од војната ќе донесува Врхов-
ната инвалидска комисија. 

Решенијата за признавање на инвалидските права 
донесени во постапката на ревизијата (чл. 34 ст. 3 од 
Законот за воените инвалиди од војната) имаат правно 
дејство од денот кога се започнала постапка на ре-
визијата. 

Член 38 
По исклучок од чл. 34 и чл. 36 од оваа уредба, 

Врховната инвалидска комисија може да ги земе во 
постапка и пријавите поднесени по сроковите опреде-
лени во ти« членови ако најде дека се работи за на-
рочно оправдан случај. 

Член 39 
Се овластува Советот за народно здравје и соци-

јална политика на Владата на ФНРЈ да може, во со-
гласност со Претседателот на Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, по исклучок од чл. 41 на Законот за воените 
инвалиди од војната, да пропише кои органи и по која 
постапка ќе донесуваат решенија за инвалидските 
права. 

Член 40 
Поблиски пропис« за применување на оваа уредба 

донесува Советот за народно здравје и спирална по-
литика на Владата на ФНРЈ. 

Член 41 
Оваа уредба ќе се применува од 1 јули 1952 го-

дина, со кој ден престанува да важат, осем за лицата 
од чл. 28 ст. 2 на оваа уредба, Уредбата за инвалид-
ските гаринадлежности од И април 1950 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/50), како и Уредбата за 
паричната надокнада наместо боновите за прехрана 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51) доколку се 
однесува до уживателите на инвалиднина предвидени 
во оваа уредба. 

Член 42 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

18 јуни 1952 година 
Белград 

Претседател на Влада! а на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
др Павле Грегори«, & Р» 

393. 
Врз основа на чл, 1 од Законот за овлас^вање 

ho Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради 
согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Прет-
седателот на Советот за промет со стоки на Владаш 
на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАСТАПНИШТВОТО НА СТРАНСКИТЕ ФИРМИ 

Член 1 
Застапнициве на странски фирми можат да вршат 

на територијата на Федеративна Народна Република 
Југославија застапнички бирои, стопански претприја-
тија и други стопански организации. 

Член 2 
Во работите на застагшиштвото спаѓа: 
1) вршење од името и за сметка на странска фир-

ма подготвителни работи при склучување договори 
за купување или продажба на стоки, или договори 
за услуга, како и работи што се однесуваат до извр-
шувањето на тие договори (посредување); 

2) вршење од името и за сметка на странска 
фирма пооредувачки работи со право на склучување 
договори за купување или продажба на стоки или 
договори за вршење услуги (трговско застапништво); 

3) вршење работи на трговско застапништво со 
вршење сервисна служба, технички и други услуги 
(трговско-техничко застапништво); 

4) продажба на стоки што се доверени во кон-
сигнација од странска фирма (консигнационо скла-
диште). 

По исклучок, застапничките бирои, стопанските 
претпријатија и други стопански организации можат 
работите опоменати во точ. 2, 3 и 4 од 'претходниот 
став да ги вршат и од свое име а за сметка на стран-
ска фирма, како и од свое име и за своја сметка. 

Член 3 
оил паничните бирои се стопански организации 

чијшто предмет на работењето е застапнициве на 
странски фирми. 

Решение за оснивање застапнички бирои донесува 
сојузниот државен орган надлежен за работите на 
надворешната трговија, по сопствена иницијатива или 
по предлог од заинтересираните органи и организации. 

Решението за оснивање застапничко биро е ис« 
товремено и дозвола за вршење работи на застап-
нициве. 

Во решението за оснивањем се определува и кои 
застапнички работи може да ги врши з а с т а п е н о т о 
биро. 

Член 4 
Засташичкото биро е правно лице. 

Член 5 
Органите на застапничкото биро можат да бидат 

индивидуални или колективни. 
Правата' и должностите на органите на застала 

ничкото биро се определуваат со правилата на з а е д -
ничкото биро. 

Член 6 
Со з а с т а н а т о т о биро што има помалу од седум 

службеници и работници управува директор (шеф, 
работоводител). 

Директорот (шефот, работоводитедот) го назван 
чува органот што го основал застапникото биро« 
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Член 7 
з а е д н и ч к о т о биро што има седум или повеќе 

Службеници и работници управува управниот одбор. 
Управниот одбор мора да има најмалку три члена. 
Членовите на управниот одбор ги избира работ-

ниот колектив. 

Член 8 
заклучоците од управниот одбор на засташичкото 

биро се задолжителни за директорот. 
Директорот може да го запре од извршување 

заклучокот од управниот одбор за кој смета дека му е 
противен на законот или на други правни прописи, за 
што ќе го извести веднаш сојузниот државен орган 
надлежен за работите на надворешната трговија, кој 
ќе одлучи за таа работа. 

Член 9 
Заедничките бирои се регистрираат по прописите 

што важат за државните стопански претпријатија. 
Застапничкото биро не смее да отпочне со рабо-

теље пред извршената регистрација. 

Член 10 
Прописите за финансиското работење и за пла-

ќање на службениците и работниците' што важат за 
државните трговски претпријатија, ќе се применуваат 
и на застапниците бирои. 

i 
Член И 

Поблиски прописи за засташичките бирои ќе до-
несе сојузниот државен орган надлежен за работите на 
надворешната трговија во согласност со Претседателот 
на Советот за законодавство и изградба на народната 
власг на Владата на ФНРЈ и со Министерот нп финан-
сиите на ФНРЈ. 

Член 12 
романските претпријатија и други стопански орга-

низации осем застапничките бирои, должни се да при-
бават дозвола за вршење на застапнички работи. 

Со дозволата се определуваат засташшчките ра-
боти што може да ги врши имателот на дозволата. 

На стопанските претпријатија и на други стопан-
ски организации, што ги исполнуваат условите за вр-
шење застапнички работи, дозволата им ја издава по 
слободна оцена сојузниот државен орган надлежен за 
работите на надворешната трговија, по претходно при-
бавено^ мислење од трговската комора. 

Сојузниот државен орган надлежен за работите на 
надворешната трговија ќе ги пропише условите што 
мораат да ги исполнуваат стопанските претпријатија и 
другите стопански организации за да добијат дозвола. 

Сојузниот државен орган надлежен за работите на 
надворешната трговија води регистер на излачените 
дозволи за вршење застапнички работи. 

Член 13 
Застапниците бирои, како и стопанските претпри-

јатија и други стопански организации што ќе добијат 
дозвола за вршење застапнички работи, склучуваат со 
странската фирма писмен договор за застапништвото. 

Во договорот се утврдува, покрај другото, од чие 
име и за чија сметка ќе се вршат застапничките ра-
боти. 

Член 14 
Склучениот договор за застагшиштвото мора да се 

поднесе на одобрение до сојузниот државен орган 
надлежен за работите на надворешната трговија. 

Државниот орган од претходниот став нема да 
даде одобрение ако договорот содржи одредби што им 
се противни на интересите на стопанството. 

Пред да се добие одобрение не може да се от-
почне со вршењето на застапиичките работи. 

Член 15 
Наградата за вршење застапнички работи се утвр-

дува со договорот за засташшштвото. 
Наградата за вршење застапнички работи се опре-

делува, по правило, во вид на провизија. По исклучок 
наградата може да се определи и на друг начин. 

Член 16 
Општиот надзор над работењето на заста-тшичките 

бирои, на стопанските претпријатија и на други сто-
пански организации што се занимаваат со застапнички 
работи во смисла на оваа уредба, го вршат државните 
органи надлежни за работите на надворешната трго-« 
вија. 

Надзорот над финансиското работење го вршат 
државните органи надлежни за работите на фина«* 
спите. 

Државниот орган надлежен за работите на надво-
решната трговија дава претходна согласност на реше-
нијата за назначување службеници на застапниците 
бирои и на решенијата за назначување службеници на 
стопанските претпријатија и на други стопански орга-
низации што работат на застапнички работи. 

Член 17 
Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни 

за прекршок застапничко биро, стопанско претприја-
тие или друга стопанска организација: 

1) ако врши застапнички работи без дозвола; 
2) ако врши з ает а ш ички работи што не се содр* 

жани во дозволата односно во решението за оснива-
њ е м ; 

3) ако отпочне со вршење застапнички работа 
пред да е одобрен договорот; 

4) ако земе на работа службеник без претходна 
согласност од органот од чл. 16 на оваа уредба. 

За прекршоците од ст. 1 на овој член ќе се казни 
и одговорниот службеник со парична казна до 10.000 
динари. А ако е сторен прекршокот од материјална 
заинтересираност тогаш со парична казна до 100.000 
динари. 

Член 18 
Сојузниот државен орган надлежен за работите 

на надворешната трговија може да ја одземе дозво-
лата за вршење- застапнички работи кога ќе биде има-
телот на дозволата казнет за прекршокот од претход-
ниот член на оваа уредба и кога ќе настапат околно-
сти поради кои не би можела да се издаде дозвола 
за вршење застапнички работи. 

Член 19 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Уредбата за основањето и работењето 
на трговските претставништва и трговските застапен-
штва на странските претпријатија и установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 100/47), Уредбата за осно-
вањето и работењето на техничките претставништва 
— репрезентации („Службен лист на ФНРЈ", број 
100/47), Уредбата за отпивањето и работењето на 
складиштата на странските претпријатија и установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/47), како и сите 
прописи донесени врз основа на овие уредби. 

Член 20 
Дозволите за оснивање претставништва, застапии-

штва и консигнадаоно складиште што им се издадени 
на странските фирми врз основа на прописите споме-
нати во претходниот член, на кои не им поминал сро-
кот на важењето до' влегувањето во сила на оваа 
уредба остануваат во сила. Сојузните државни органи 
надлежни за работите на надворешната трговија мо-
жат да донесат решение за престанокот на важењето 
на тие дозволи. 4 

Ако поминало времето за кое со одделно решение, 
донесено по досегашните прописи, му е одобрено на 
определено лице да раководи со претставништво, за-
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сташшштво или консигнгционо складиште на странска 
фирма, дозволата за осилише на претставништвото, 
за е тажиш тво то односно нг !анс.ш национото склади-
ште престанува да важи,- ако странската фирма во 
срок од 30 дена по в леп г^ч.ето во сила на оваа 
уредба не ќе склучи договор за застапи иш тв ото по 
одредбите од оваа уредба. 

Член 21 
Поблиски преписи за спроведу вање на оваа уредба 

ке, донесуваат сојузните државни органи н а д л е т и за 
работите на надворешната тр; овија. 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сит? со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Картона 
Реп блика Југославија". 

18 јуни 1952 кодин-1 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Ј о с т Броз-Тито, е, v. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки. 
Осман Карабег©?-:^, џ. 

399. 
Врз основа на чд. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНР. за донесување уредби поради 
согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Со-
ветот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ, а по прибавено мнение од Централ-
ното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА ОТКАЖУВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС НА РАБОТ-
НИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Членот 15 од Уредбата за постапката за откажу-

вање работен однос на работниците и службениците 
на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/52) се менува и гласи; 

„Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-
нува надлежноста на комисиите за работни спорови 
и на персоналните комисии во поглед на отказите 
што им ги дава стопанската организација на работни-
ците односно на службениците или што и' ги даваат 
тие-на стопанската организација". 

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

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

18 јуни 1952 г,о а ина 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер "на народната одбрана* 

Маршал %а Југославија 
Joctfn Броз-Тито, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
до Павле Грегорић, е. р. 

400 
Врз основа на чл. 38 од Законот за I U - H L U J I O 

управување со народното стопанство и чл. 13 од За-
конот за државните службеници, Владата на ФНРЈ* 
по предлог од Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД-
БАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ МА СЛУЖБЕНИ-
ЦИТЕ ОД ДИПЛОГЛАТСКО-КОНЗУЛАРИАТА СТРУКА 

Член 1 
Во членот 4 од Уредбата за звањата и пла мте 

на службениците од дипломатско-конзуларната струка 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52), ставот 3 се ме-
нува и гласи: 

„Додатоците на дишо ма г-око-конзуларните звања 
од претходниот став изнесуваат од 1.000—6.000 ди-
нари месечно". 

Член 2 
После членот 8 се додава нов член 8а кој гласи: 
„Додатоците на дилломатско-конзуларните з.рпња 

од чл. 4 како и одделните додатоци на службениците 
од чл. 8, не можат да им се исплатуваат на службе-
ниците додека се отстранети од должност (сустенди-
оа-ни).или додека се наоѓаат на располагање". 

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

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

18 јуни 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Потпретседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ , 

Милентије Поповиќ, е. р. 

401, 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согла-
сување односите во стопанството со но вио"4 стопански 
систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот 
на поморство^ на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА УРЕДБАТА ЗА 

ПЛАНСКОТО ПРЕВОЗЕЊЕ НА СТОКАТА ВО 
ПОМОРСКИОТ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Уредбата за планското превозење на стоката во 

поморскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
65/40), се става вон сила. 

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

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

18 јуни 1952 година 
Белград 

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

Марина.* ffa Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на поморството на ФНРЈ. 
Макс Баќе, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИС! НА ФНРЈ 
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402. 
Врз основа на чл. 16 и 30 од Основната уредба 

за звањата и платите на, службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), Советот 

законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА 
И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ФИНАНСИ-
СКАТА СЛУЖБА ШТО РАБОТАТ НА РАБОТИТЕ НА 

ПРИХОДИ, ЦАРИНА И СМЕТКОВОДСТВО 

Член 1 
Во чл 1 се бришат звањата даночен контролор, 

царински контролор и сметковен контролор, Во врска 
со тоа, место бројот 4 под а се става 3, место бројот 
5 под б се става 4, а место бродот 4 под в се става 3. 

Чле.н 2 
Во чл. 3, точ. 2, место „XIV" се става „ХИ". 
Во истиот член, точ, 3 се брише, а точ, 4 станува 

точ. 3. 
Член 3 

Членот 8 се менува и гласи: 
„Во звањето даночен односно царински инспектор, 

како и во звањето сметковен референт, во XI плате« 
разред, може да 6ИЈЃ е унапреден службени« што има 
три години ефективна служба во последниот или прет-
последниот платен »разред од соодветното ниже зва-
ње, под услов да положи одделен стручен испит про-
пишан за тоа унапредување." 

Член 4 
Во чл. 10 во точ 1 и 2 ставот 1, се бришат збо-

ровите „царински контролор" и „даночен контролор". 

Член 5 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Службениците што имаат потполна средна школа, 

а се затечени во даночната или царинската служба, се 
преведат во соодветните звања од чл. 1 под а) одно-
сно б) на овој правилник и се распоредуваат во плат-
ни разреди, и тоа: 

1) службениците затечени во звањата помлад да-
ночник, помлад цариник, помлад книго водител и по-
млад касиер од XVI до XIII платен разред; 

2) службениците затечени во звањата даночник, 
цариник, иниговодител и касиер од XV до ХИ платен 
разред; 

3) службениците затечени во звањата виши да-
ночник, виши цариник и виши мниговодител од XI до 
IX платен разред, и тоа службениците што имаат до 
12 години служба во XI, од 12 до 15 години во X, а 
преку 15 години служба во IX платен разред. 

Службениците од точ. 1 на овој член што имаат 
повеќе од 15 години служба се распоредуваат во XII 
платен разред. 

Службениците од точ. 2 и 3 на овој член што 
провеле во своето звање повеќе од 3 години, се ра-
споредуваат во еде« платен разред погоре, но на во 
виши од XII односно IX платен разред," 

Член 6 
Во членот 14 се додава втор став кој гласи: 
„На службениците од претходниот став што имаат 

помала школска опрема од непотполна средна школа 
им се смета за XIX плате« разред вршете до 6 го-
дини, за XVIII преку 6 до 9 ити." 

Член 7 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Службениците што имаат потполна средна школа, 

а се затечени на работите на сметководство (обрабо-
тување материјали за одобрување и користеле кре-
дити и други работи во врска со извршувањето на 

претсметката на приходите и расходите на државни!е 
органи) се ирев одат во соодветните звања од чл. 1 
под в) на овој правилник, и се распоредуваат во плат-
ни разреди, и тоа: 

1) службениците запчена во звањата помлад кни-
говодител и помлад касиер од XVI до XIII платен ра-
зред; 

2) службениците затечени во звањата минговоди-
тел и касиер — од XV до XII платен разред; 

3) службениците затечени во звањето виши кни-
говодител — од XI до IX платен разред, и тоа слу-
жбениците што имаат до 12 години служба во XI, од 
12 до 15 години служба во X, а преку 15 години во 
IX платен разред. 

Службениците од точ. 1 на овој член што имаат 
повеќе од 15 години служба се распоредуваат во XII 
платен разред. 

Службениците од точ. 2 и 3 на овој член што 
провеле во своето звање повеќе од 3 години, се ра-
споредуваат во еден платен разред погоре, но не ва 
виши од XII односно IX платен разред.' 

Член 8 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Во поглед на преводењето на службениците што-

се затечени во звањата од чл. 13 и 15 на овој пра-
вилник, а- немаат потполна средна школа, аналогно ќе 
се применуваат одредбите на чл. 55 и бб од Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците 
на државните органи". 

Член 9 
Во членот 18, место зборовите: „даночен, џари«* 

ски односно сметаниве« контролор" се става: „даноч* 
ник, цариник односно сметководител". 

Член 10 
Решен« ја га за пре водење то, доколку службеникот 

според одредбите од овој правилник треба да добие 
друго звање или виши платен разред, ќе се заменат 
Со нови решенија со важност од 1 април 1962 година. 

Член И 
Овој правилни« влегува во сила со денот на обја* 

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

Бр. 1387 
20 јуни 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Советот за 

законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, 

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

403, 
Врз основа на чл. 22 ст. 3 од Уредбата за зва-

њата и платите на службениците во здравствената 
служба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), Сове-
тот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ДОДАТОЦИ ВО ЗДРАВСТВЕ-

НАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Службениците во здравствената служба што се 

наоѓаат на положаре утврдени со овој правилник и 
предвидени со систематизацијата на работните ме«ста 
ќе примаат положаен додаток по одредбите од СУВОЈ 
правилник. 
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П о л о ж а и 

Член 2 
Положаре во здравствената служба што повле-

куваат положаен додаток и месечните износи на овој 
додаток се: _ _ _ _ _ 

Месечен износ 
на положениот 

додаток — 
Динари 

I. ВО БОЛНИЦИ (ОПШТИ И СПЕЦИЈАЛНИ) 

1. 

а) до 150 болеснички легла 
у травник — — од 1.000—1.500 
помошник на управник за админи-

стративно-економски работи — — 400— 600 
главна сестра (главен лекарски по-

мошник) — — — — 400 

б) од 150 до 250 болеснички легла 
управник — — од 1.500—2.000 
помошник на управник за админи-

стративно-економски работи 500— 800 
главна сестра (главен, лекарски по-

мошник) — — 400— 600 

в) од 250 до 500 болеснички легла 
управник од 2.000—3.000 
помошник на управник за админи-

стративно-економоки работи — — 600—1.200 
главна сестра (главен лекарски по-

мошник) 500— 900 

г) преку 500 болеснички легла 
ОД З.ОСО—5.000 

П о л о ж а и 

управник — — — . 
помошник на управник за админи-

стративно-економски работи 
главна сестра (главен лекарски по-

мошник) — — 
помошник на управник за стручни 

работи во болници со преку 1.000 
болеснички легла — — — 

2. 

шеф на одделени^ со 15 до 50 бо-
леснички легла 

шеф на одделение со преку 50 бо-
леснички легла 

главна сестра на одделение со преку 
50 болеснички легла 

шеф на апотека во болници со пре-
ку 500 болеснички легла 

шеф на лабораторија во болници со 
преку 250 болеснички легла 

шеф на сметководство во болници 
со преку 200 болеснички легла — 

1.200—1.800 

1.000—1 500 

1.200—1.800 

од 800-1.200 

1.200—1.500 

400 

500-1.000 

600-1.200 

500-1.000 

II. ВО КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ 
1. 

а) до 1.000 болеснички легла 
управник — — — 3.000 
помошник на управник за админи-

стративно-економеки работи — — 1.200 
шеф на апотека — — 1.000 
шеф на централна лабораторија — 1.000 
шеф на сметководство — 800 

Месечен износ 
на положајниот 

додаток — 
Динари 

б) од 1.000 до 2.000 болеснички легла 
управник — — 4.000 
помошник на управник за админи-

стративно-економски работи 1.600 
шеф на апотека — 1-400 
шеф на централна лабораторија — 1.400 
шеф на сметководство 1.100 

в) преку 2.000 болеснички легла 
управник — — 5.000 
помошник на управник за админи-

стративно-економски работи 2.000 
шеф на апотека — 1.800 
шеф на централна лабораторија — 1.800 
шеф на сметководство — 1.400 

2. 

управник на клиника до 100 боле-
снички легла — 

управник на клиника до 200 боле-
снички легла — 

управник на клиника преку 200 бо-
леснички легла — 

шеф на одделение на клиника од 15 
до 50 болеснички легла 

шеф на одделение на клиника преку 
50 болеснички легла 

главна сестра на клиника до 100 бо-
леснички легла 

главна сестра на клиника до 200 
болеснички легла 

главна сестра на клиника преку 200 
болеснички легла 

шеф На клиничка лабораторија — — 

од 2.000—2 500 

2.500—3.500 

3.000—4.000 

800—1 200 

1.200-1.600 

600 

900 

1.200 
400— 800 

III. ВО ДОМОВИ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ 
управник во домови што немаат 

болничко одделение 1.500 
управник во домови што имаат бол-

ничко одделение од 2.000—2.500 
шеф на болничко одделение — — 800—1-200 
главна сестра из болничко одделение 400 

IV. ВО АМБУЛАНТНО-ПОЛИ1КЛИНИЧКИ УСТАНОВИ 
(самостојни или во состав на домови за народно 

здравје) 
шеф на амбулантно • поликлиничка 

служба со 3—5 систематизирани 
лекарски работни места 

шеф на амбулантно - поликлиничка 
служба со 6—10 систематизирани 
лекарски работни места 

шеф на амбулантно - поликлиничка 
служба со Бреку 10 систематизи-
рани лекарски работни места — 

шеф на здравствена станица — — 
шеф на диспанзер 
шеф на овластен диспанзер — — 
шеф на самостојна лабораторија со 

најмалку 2 стручни соработници 

од 600—1.000 

1.000-1.500 

1.500—2.500 
600—1.000 
800—1.500 

1.300—2 500 

400— 800 

V. ВО ХИГИЕНСКО - БПИ ДЕМИОЛ ОШК И УСТАНОВИ 
И ВО ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СЛУЖБА 

директор на централен хигиенски 
завод од 2.ООО—4.ООО 
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Месечен нанос 
на положајниот 

П о л о ж а и додаток — 
Динари 

стручен помошник на директор на 
централе« хигиенски завод од 1.500—2.500 

помошник на директор на централен 
хигиенски завод за администра-
тивно-економски работи 500—1.500 

санитарен инспектор во железнички, 
поморски и речен сообраќај 1 000—2.500 

шеф на одделение, на самостоен 
стручен отсек или лабораторија 
во централен хигиенски завод — 1.000—2.ООО 

управник на санитарно-епидемиоло-
шка станица 1.000—2.000 

управник на област ен хигиенски за-
вод 2.ООО—2.500 

VI. БО ЗАВОДИ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ 
а) во кои се произведува сува плазма 

управник од 1 500—2.000 
помошник на управник за админи-

стративно-економски работи — — 500— 800 

б) во кои не се произведува сура плазма 
управник 1.000—1.500 

VII. ВО СТАНИЦИ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ 
управник — 600—1.000 

VIII. ВО ЗАВОДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И КОНТРОЛА 
НА ЛЕКОВИ 

управник од 1.500—2 500 

IX. ВО ИНСТИТУТИ (балнеолошки, за здравствено 
просветување, за заштита на подмладок, за лековити 
растенија ити.) и во ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ (центри 
за рехабилитација на инвалиди и дијагностички центри) 
управник — — од 1.000—2.500 

X. ВО СТАНИЦИ ЗА БРЗА ПОМОШ 
а) кои опслужуваат до 200.000 жители 

управник — — од 500—1.000 

б) кои опслужуваат преку 200.000 жители 
управник — од 1.000—1.500 

XI. ВО ПРИРОДНИ ЛЕКУ В АЛ И ШТА 
а) I категорија 

управник — — од 2.000—2.500 
помошник на управник за админи-

стративно-економски работи 1.000—1.500 

б) И категорија 
управник од 1.500—2.ООО 
помошник на управник за админи-

стративно-економски работи 800—1.200 

в) III категорија 
управник 1.000—1.500 
помошник на управник за админи-

стратшвно-економски работи — — 400— 700 

г) IV категорија 
управник — — од 500— 800 

Месечен износ 
на положајниот 

П о л о ж а и додаток — 
Динари 

XII. ВО ОПОРАВИЛИШТА 

а) до 100 легла 
управник од 600—1.000 

б) преку 100 легла 
управник 1.000-1.500 

XIII. ВО ДОМОВИ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА 
а) до 100 легла 

управник од 800—1.200 
главна сестра 400— 600 

б) преку 100 легла 
управник 1.200—1.500 
главна сестра 600— 800 

XIV. ВО МАТЕРИНСКИ ДОМОВИ 
управник на дом со преку 25 легла 600—1 ООО 

XV ВО ДЕТСКИ ЈАСЛИ 
а) со 20 до 50 деда 

управник — — од 600— 800 
главна сестра 400 

б) со преку 50 деца 
управник — од buO—1.ООО 
главна сестра 500 

XVI. ВО АПОТБКИ 
а) со 3—7 службеници од здравствената струка 

управник — од 800—1 200 

б) со 8—12 службеници од здравствената струка 
управник од 1.200—1.800 

в) со преку 12 службеници од здравствената струка 
управник — од 1.800—2.500 

Член 3 
Советите за народно здравје и социјална политика 

на народните републики ќе извршат со напатствие ка-
тегоризација на здравствените установи во рамките на 
тие установи предвидени со овој правилник и ќ<? ја 
утврдат за положаре на раководителите на така ка-
тегоризираните установи висината на положајниот до-
даток во рамките на долната и горната граница пред-
видена со овој правилник. 

За другите положаи за кои е утврден положаја 
ниот додаток во рамките на долната и горната гра-
ница, висината на додатокот ја определува стареши-
ната надлежен за назначување, земајќи ги при тоа 
во обзир големината и значењето на работите, обе-
мот на одговорноста на раководителот и бројот на 
службениците и работниците со кои раководи, 

Член 4 
Положајкиот додаток се исплатува месечно одна-

пред и припаѓа од денот на влегувањето на должност 
па до крајот на месецот во кој е службеникот разре-
шен од должноста на раководниот положај. 

Положајниот додаток му припаѓа на службеникот 
и за време на годишниот одмор, болување и платено 
отсуство 



Сирана 642 - Број 33 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 25 јт »и 1953 

Член 5 
Положајните додатоци во износите предвидени со 

овој правилник можат да се даваат само во рамките 
на средствата што се предвидени во предем ет ката на 
приходите и расходите за положајните додатоци. 

Член 6 
Положајните додатоци по одредбите од овој пра-

вилник течат од 1 јули 1952 година. 

Член 7 
Овој правилник влегува БО сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југос тави ј а " . 

Бр. 1639 
17 јуни 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Советот за 

законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, 

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

Поради извршување на Законот за крајбрежно^ 
море на федеративна Народна Република Југославија, 
а врз основа на чл. 85 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОЗНАКИТЕ НА ПЛОВНИТЕ ПАТИШТА ВО 
КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Во крајбрежното море на Федеративна Народна 

Република Југославија се означуваат со одделни оз-
наки и светла предвидени со овој правилник: 

а) бочните граници и средините на пловните ка-
нали ; 

б) природните опасности за пловидба; 
в) другите пречки за пловидба, (на пр.: олупини); 
г) другите точки што се од значење за безбедно-

ст^ на пловидбата (прилази и влезови во луки, пристав 
ништа и сл.). 

Системи за означување 
Член 2 

Означувањето на пловните патишта се врши по 
латерален (бочен) или кард ин ален (основен) систем., 

Латералниот систем се употребува, по правило, 
за означување на пловниот пат во канали. Ознаките 
на овој систем ги покажуваат опасните положаи долж 
Пловниот правец, во однос на страната на каналот, 
по која мора да плови бродот во близина на тие 
опасности. 

Кардиналниот систем се употребува, по правило, 
за означување опасноста кога пред брегот се наоѓа 
поголем број острвца, гребени и плитки места, како 
и за означување опасноста во пределите на морето 
оддалечени од брегот. Ознаките на овој систем се 
поставуваат на еден или повеќе рабови на опасниот 
простор, а спрема квадрантите што се определени 
по правецот што по оѓа од средиштето на опасната 
точка, а најблизок м <v е на еден од четирите оси ови« 
правци (N, Е, Ѕ и W). 

Употреба на системи 
Член 3 

Управата на поморската област на Средниот- Јад-
ран определува кој систем за означување (чл* 2) 
се примени во секој конкретен случај, водејќи сметка 
еа месните прилики на односниот предел и за 
вестите на поодделен систем за означување. 

Границите на преминот од еден во друг систем 
не се означуваат одделно. 

Одделни ознаки 
Член 4 

Осем ознаките предвидени со овој правилник, во 
одделни случаи, ако е тоа потребно, можат да се по-
даваат и други ознаки, кои по формата и по бојата 
мораат јасно да се разликуваат од ознаките пропишани 
со одредбите на овој правилник. 

Видови и карактеристики на ознаките и светлата 

Член 5 
Ознаките по системите од чл. 2 можат да бидат 

ознаки што пливаат постојани (зидани) или забиени 
колови. Овие ознаки мораат да бидат од карактери-
стична форма односно боја 'пропишани со овој пра-
вилник. 

Формата на ознаката што плива е • карактери-
стична по формата на надводниот дел на трупот на 
ознаката или нејзината надоградба. 

Формата на постојаната (зидана) ознака е ка-
рактеристична по формата на самата ознака или по 
формата на знакот на врвот. 

Колот е карактеристичен по бојата или по знакот 
на врвот. 

Светлата се карактеристични по бојата на свет-
лото и по начинот на светењето. 

Знак на рр&от 
Член 6 

Знакот на врвот на ознаката претставува главна 
карактеристика на односната ознака ако истата је за-
губи својата карактеристична форма поради нретпрено 
расипување или некаква друга вонредна околност. 

Поради појасно разликување можат да бидат 
поставени и два јасно растажени истоветни знаци на 
врвот. 

Во источниот и западниот квадрант на кардинал-
ниот систем може само долната куна (чун) да се 
постави двојно. 

Поставање светла 
Член 7 

Ако за означување по прописите на овој пра-
вилник, се употребуваат пропишани ознаки, не мораат 
едновремено да се поставаат и соодветни светла, и 
обрнато. 

II. ЛАТЕРАЛЕН (БОЧНИ) СИСТЕМ 
Член 8 

Со ознаката на латералниот систем се означува 
левата односно десната или обете страни, како и сре-
дината на преминот или каналот по која мора бро-
дот да поминува. 

Ознаката на десната страна покажува дека бро-
дот мора да про јд е со ознаката на правецот така да 
му останува таа десно, а на левата страна обрнато. 
Десната односно левата страна се определува по пра-
вецот што го зема бродот кога доаѓа од отворено 
море, односно кога се доближува до дуката, устието 
или пловниот канал. 

Во каналите кои се шират напоредно со општи-
от правец на брегот на копното, а се пристапачни 
од две страни, десната односно левата страна се сме-
та во однос на пловидбата во северозападниот курс. 

На реките страните се означуваат во однос на 
узводната пловидба. 

Форми на ознаките 
Член 9 

Ознаките на латералниот систем можат да имаат 
форна на купа (чуњ), ваљон и сфери чао тело, а ка-
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ко ознака може да се употреби и кол. По исклучок 
може да се употреби и некоја друга форма. 

Форми на знаковите на врвот 
Член 10 

Знаците на врвот на ознаката можат да имаат 
форма на куна (чуњ), ваљак, топка, двојна купа 
(чуњ, две купи со основи доближени), крст, буква 
„Т" и буква „X". 

Означување страни на канали 
Член 11 

Ознаките на десната страна на каналот имаат 
форма на купа (чуњ) или кол и обоени се со црна 
боја. Овие ознаки можат да имаат и одделен знак на 
врвот, и тоа една купа (чуњ) со врвот свртен нагоре, 
или две купи (чуњ) една- -над друга исто така со 
врвот свртен нагоре сите обоени со црна боја. 

Ознаките на левата страна на каналот имаат фор-
ма на ваља« или1 кол и обоени се со црвена боја. И 
овие ознаки можат да имаат знак на врвот и тоа во 
форма нг ваљак сбзен со црвена боја. 

Член 12 
Ако долж брегот на каналот има повеќе исто-

видни ознаки, истите можат да бидат означени со 
реден број со бела боја, и тоа почнувајќи од морето, 
со тоа на ознаките од десна страна« да се постават 
непарни, а на оние од лева страна парни броеви. 

Член 13 
Светлата со кои се означуваат страните на кана-

лот се: 
а) на десната страла, бело на едно или три свет-

нувања односно прекини, или зелено со карактери ети-
ка инаева од онаа за означување олупина (чл. 28), 
или па« бело и зелено заедно, со наведените каракте-
ристики; 

б) на левата страна: црвено со најповеќе четири 
светнувања односно прекини или бело со две или 
четири свет« увања односно прекини, или црвено и 
бело заедно со споменатите карактеристики. 

Ознаки на средишни отру дови, раздвојување и 
спојување на пловните канали. 

Член 14 
Ознаките на почетокот и завршетокот на средиш-

ните опрудови имаат еферична форма, одделно обо-
ена, и тоа: 

а) со црвени и бели хоризонтални линии ако се 
наоѓа главниот канал десно од ознаката, или ако се 
каналите од обете справи на ознаката подеднакво 
пловни; 

б) со црни и бели хоризонтални линии, ако се 
наоѓа главниот канал лево од ознаката. 

Наместо ознака со сферична форма може да биде 
поставен и кол обоен спрема точ. а) и б) од прет-
ходниот став. 

На ознаката односно колот можат да бидат по-
ставени и знаци на врвот, и тоа: 

а) ако е главниот канал на десно од ознаката: 
на почетокот од сиру дот ваљак, а на завршетокот на 
спрудот знак во форма на буквата „Т", сите обоени 
црвено; 

б) ако главниот канал на лево од ознаката: на 
почетокот на опрудот е купа (чуњ) со врвот нагоре 
свртен, а на завршетокот на т р у д о т двојна купа 
(чуњ) се црно обоело; 

в) ако се главните канали од обете страни на 
о-знаките подеднакво пловни, на почетокот на (тру-
дот Црѕго обоена топка, а на завршетокот црно обоен 
крст. 

Ако за ознака е поставен кол, тогаш непосредно 
под еден од знаковите од точките а), б) и в) од 
претходниот став се постава уште и TOIFK& обоена 
со бојата на односниот знак. 

Член 15 
Светлата за означувања спрема претходниот член 

имаат следни карактеристики: 
а) ако е главниот канал на десно од ознаката — 

вертикално поставено зелено и црвено светло во 
оддалеченост од еден метар, и тоа така црвеното да 
е над зеленото; 

б) ако е главниот кпнлл на лево од ознаката — 
исто поставевеии светла како под тач. а), со тоа ш к 
зеленото светло е поставено над црвеното. 

Светлата мораат да бидат на прекин. 

Ознаки на средината на каналот 
Член 16 

Ознаките на средината на каналот имаат форма 
на решеткаеста пир а миди а конструкција, и обоени се 
со црни и бели или црвени и бели вертикални линии. 
Тие можат да имаат знак на врвот, во форма на црно 
односно црвено обоен двоен крст. 

Светлата за означување на средината на каналот 
имаат карактеристики различни од карактеристиките 
па соседните светла поставени за означување страните 
на каналот. 

Ознаки ге и светлата по овој член го означуваат 
најдлабокиот дел на пловниот канал, и можат да се 
заобиколат од обете а предимствено од десната стра-
на т е. оставајќи ги налево. 

Конструкција на светлата 
Член 17 

Уградените конструкции на светлата што го чинат 
составниот дел на латералниот систем се бојадису-
ваат, ако позволуваат приликите на теренот, со бојата 
карактеристична за ознаките во тој систем. Овие кон-
струкции не смеат да се бојадисуваат со боја чие 
значење би било во спротивност со значењето кое 
го има таа боја во овој систем за означување. 

Одредбата од претходниот став ќе се применува 
по можност и на постојаните конструкции на луч-
ките светла во внатрешноста на дуката. Во тој случај* 
бојата на конструкцијата на светлата јд определува 
страната на која треба да се остави светлото при 
доближување^ или пристанувањето. Ако конструкци-
јата на светлата не е бојадисана со бојата карактери-
стична за латералшот систем за означување по овоЈ 
правилник, доближување™ и пристанувањето во вна-
трешноста на дуката може да се врши од која и да 
било страна. 

Ш. КАРДИНАЛЕН (ОСНОВЕН) СИСТЕМ 
Форми на ознаките 

Член 18 
Ознаките на кардиналниот систем можат да имаат 

форма на купа (чуњ) и ваљак, а како ознаки можат 
да се употребуваат и колје. 

Форми на знаците на врвот 
Член 19 

Знаци ге на врвот имаат форма на купа (чуњ) со 
врвот нагоре или надолу свртен, на две купи (чуњ) 
со основица спрема основица или со врвот спрема 
врвот. 

Двете купи (чуњ) мораат да бидат една од друга 
видливо одвоени, 

Поделба на квадрантнте 
Член 20 

Во караш алии от систем постојат четири квад-
ранту и тоа: северен (N), источен (Е), јужен (Ѕ) и 
западен (W), Квалентите с<* ограничени со правците 
NE, ЅЕ, SW и NW, сметајќи од средиштето на опа-
сноста. 
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Означување на квадрантите 
Член 21 

Поодделни квадрант« на опасноста се означу-
ваат: 

1) Северниот квадрант (»помеѓу правците NW 
и NE): 

а) со ознака на формата на купат а (чуњот) 
или со кол црно обоени со широк бел појас по сре-
дина; 

б) со знак на врвот во форма на купа (чуњ), 
црно обоена со врвот свртен нагоре; 

в) со бело светло со непарен број светнувања. 
2) Источниот квадрант (помеѓу правците NE 

и SE): 
а) со ознака на формата на кулата (чун,) или 

со кол обоен во горната половина со црвена, а во 
долната со бела боја; 

б) со знак на врвот во форма на две куп.« 
(чуњ) со основица спрема основица црвено обоени; 

и) со црвено светло со непарен број ' свет-
нувања. 

3) Јужниот квадрант (помеѓу правците ЅЕ и SW): 
а) со ознака во форма на ваљак или со кол 

црвено обоен со широк бел појас по средина; 
б) со знак на врвот во форма на купа (чун>) 

црвено обоена, со врвот свртен надолу; 
в) со црвено светло со парен број светнувања. 

4) Западниот квадрант (помеѓу правците SW и 
NW): 

а) со ознака во форма на ваљак или со кол 
обоен во горната половина со црна, а во долната со 
бела боја; 

б) со знак на врвот во форма на две купи 
(чуњ) со врвот спрема врвот Црно обоени; 

в) со бело светло со парен број светнувања. 
Ознаките од овој член не мораат да имаат по-

ставени знаци на врвот. 
IV. ОЗНАКИ ВОН ЛАТЕРАЛНИОТ И 

КАРДИНАЛНИОТ СИСТЕМ 
Ознака на осамената опасност 

Член 22 
Ознаките на осамената опасност што можат да се 

заобиколат од сите страни, имаат форма на сферично 
тело обоено со црни и црвени широки хоризонтални 
појаси, одвоени со тесни бели линии, наместо, озна-
ката на сферична форма може да биде поставен и кол, 
обоен на ист начин. 

Овие ознаки можат да имаат и знак на врвот во 
форма на црвено или црно обоена топка. 

За означување на оваа опасност се употребува 
бело или црвено светло на светнување или на пре-
кини. 

Ознака за пријдување кон брегот 
Член 23 

Ознаката со која е означено преодувањето но 
лука, и во .речното устие од отворено море, има 
форма на ваљак со надопрадена решеткаеста конструк-
ција обоена со црни и бели односно црвени и бели 
вертикални линии. 

Знакот на врвот, ако е поставен, има форма на 
буквата „X" во црна односно црвена боја. 

Светлото за означување на овие пријдувања е 
од бела боја на светнување или на прекини. 

Ознака на карантенско сидриште 
Член 24 

Ознаката на харантенското сидриште има форма 
на купа (чуњ) обоена со жолта боја. 

Означување подрачја за вежби на воружените сили 
Член 25 

Ознаките со кои се означува подрачјето кое слу-
жи за вежби на поморските, сувоземните или воз-
духопловните служени сили, имаат форма на купа 
(ч \њ) •.••босна со бела боја со четири рамни плави 

ЛИНИИ кои, повлечени од површината на морето, се 
составаат на врвот на ознаката делејќи ја на четири 
еднакви дела. На белите полиња помеѓу плавите ли-
нии можат наизменично во секое поле Да се запишат 
буквите „О" и „П" (опасно подрачје) с 0 црвена боја. 

Ознаки на забрането сидриште 
Член 26 

Забраната на сидрење се означува со нацртано 
обрнато сидро со црна боја на бела подлога поста-
вена на видно место на брегот. 

Во каналите, премините и реките оваа ознака е 
поставена на обете страни на каналот, преминот од-
носно реката. 

V. ОЛУПИНИ 
Општи одредби за означување олупини 

Член 27 
^/лугошите можат да бидат означени по латерал-

ниот или по кардиналниот систем. 
Сите ознаки за олупини и знаци на врвот обоени 

се со зелена боја. 
На ознаката може да биде запишано со бела боја 

на две спротивни страни буквата ,,W" (Wreck). 
Ако постоењето на олупина е општо познато, таа 

може да се означи и како природна опасност. Ова 
мора да биде објавено во „Огласот за поморци". 

Означување олупини по латералниот систем 
Член 28 

Ол униите по латералниот систем се означуваат 
со следни ознаки и светла: 

1) ако треба да се остави олупината на десно: 
а) со ознака во форма на купа (чуњ) на која 

може да биде поставен знак на врвот во форма на 
купа (чуњ); 

б) со зелено светло на три светнувања 
2) Ако олупината треба да се остави на лево: 

а) со ознака во форма на ваљак на која може 
да биде поставен знак на врвот во форма на ваљак; 

б) со зелено светло на две светнувања. 
Ако место ознаката од точ. 1 и 2 од претходниот 

став се употреби ознака на друга форма или кол, то-
гаш долната третина на ознаката односно на колот во 
случајот од точ. 1 ќе се обои со црна, а во случајот 
од точ. 2 со црвена боја. Другиот дел мора да биде 
обоен зелено. 

3) Ако олупитата може да се заобиколи од било 
која страна: 

а) со ознака на сферичен а форма или кол, на 
кои може да биде поставен знак на врвот во форма 
на топка; 

б) со зелено светло на прекини со тоа, свет-
лото да трае значително подолго отколку темнината. 

Ако олупииата под точ. 3 е означена со повеќе 
светла поставени на краиштата на ол угодната, поод-
делни светла меѓусебно се разликуваат по периодите 
на прекините, но така и кај тие светла, светлото да 
трае значително подолго отколку темнината. 

Означување олупини по кардиналниот систем 
Член 29 

Ознаки и светла за означување олупини по кар-
диналниот систем се .доставаат само во источниот а 
западниот квадрант, и тоа: 

1) Во источниот квадрант: 
а) купа (чун?) или кол, а како знак на врвот 

видливо раста в е ни две купи (чуњ) со основица спре-
ма основица: 

б) зелено светло на светнување во групи СО 
најмалу 40 светнувања во минута. 

2) Во западниот квадрант: 
а) ваљак или кол, а како знак на врво* »ѕид-
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диво раздвоени две ќути (чун*) со врвот спрема 
врвот; 

б) зелено светло на светнување со најмалу 40 
светнувања во минута. 

Ознаките по овој член мораат секогаш да имаат 
анани на врвот. 

VI. Казнени одредби 
Член 30 

За поморски прекршок ќе се казни: 
1) Со парична казна до 10.000 динари: 
а) заповедникот односно другиот одговорен член 

на посадата на бродот, кој спротивно на прописите 
иа овој правилник поминува .покрај една од ознаките 
»аведени во овој правилник и со тоа ја оштети озна-
ката или светлото, ја загрози сигурноста на помор-
скиот сообраќај или го оштети односно доведе во 
опасност својот или туѓиот брод или персоналот од-
носно товарот на нив; 

б) заповедникот односно другиот одговорен член 
»а посадата на бродот кој го с и д а бродот во под-
рачјето или поминува со брод низ подрачје каде што 
е тоа забрането; 

в) лице!о што ќе ;а премести, оштети, уништи, 
измени формата или бојата поставени со ознаките или 
светлата. 

2) Со парична казна до 5.000 динари — лицето 
што ќе%) згасне светлото за означување. 

3) Со парична казна до 2.000 динари — лицето 
што ќе се качува по ознаката или светлото, или за 
нив врзува пловен објект. 

VII. Преодни и завршни одредби 
Член 31 

Во срок од пет години од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник сите ознаки што постојат 
мораат да се сообразат кон неговите прописи. 

Член 32 
Овој правилник влегува во сила со денот на dtiја-

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

Бр. 5627 
18 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на поморство™ на ФНРЈ, 

Макс Баке, е. р. 

405. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за склучување 

договори во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 103/46) по предлог од 'Претседателот на Советот 
за »идустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ, 
Стопанскиот совет на Владата »а ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА 
И КУПУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКИ И РУДАРСКИ 
ПРОИЗВОДИ И ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ ОД ДОМА-

ШНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА 1952 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за склучување договори за про-
дажба и купување на индустриски и (рударски произ-
води и за вршење услуги од домашното производство 
да 1952 година („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 54/51) 

е« вршат изменувања и дополнувања така што пре-
чистениот текст на Наредбата да гласи: 

НАРЕДБА 

за склучување договори за продажба и купу-
вање индустриски ЈД рударски производи и 
за вршење услуги од домашното производ-

ство на 1952 година 
1. Договорите за продажба и купување индустри-

ски и рударски производи и за вршење услуги од 
домашното производство на 1952 година помеѓу про-
изводителите и изводачите од една страна, и потро-
шувачите (производните претпријатија, трговските 
претпријатија, установите и надлештвата) од друга 
страна, ќе се склучуваат по слободна спогодба, во 
смисла на одредбите од оваа наредба. 

2. Сите индустриски и рударски производи (услу-
ги) се наоѓаат во слободна продажба. 

3. Договорите ги склучуваат непосредно произво-
дителите и потрошувачите. 

4. Производителите и потрошувачите во догово-
рите ги утврдуваат слободно сроковите за испорачаа 
на производите и за вршење на услугите, со тоа што 
иапорачките од п»рои зв од ств ото на 1952 година, да 
можат да се извршат не сзмо во 1952 година, туку и 
подоцна. 

Продажбата односно купувањето се врши преку 
целата година. 

5. Цените на производите (услугите) странките ги 
утврдуваат слободно при склучувањето на договорите 
(договорени цени). 

Кога се предмет на договор производи (услуги) 
што Се продаваат (вршат) по цените определени од 
надлежниот државен орган (определена цена), во до-
говорот ќе се внесуваат тие цени. 

6 Договорите склучени пред влегувањето во сила 
на оваа наредба за производите од иранката 117 и 119 
што служат за опрема на инвестиционите објекти на 
клучната капитална изградба не можат да се менуваат 
што се однесува до количината. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

£р. 213 
13 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

406. 
Врз основа на чл. 1 и 18 од Уредба га зл, контрола 

на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", број 
10/48 и 90/48), издаваме 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФИЛАТЕЛИСТИЧКАТА РАЗМЕНА 

НА ПОШТЕНСКИТЕ МАРКИ СО СТРАНСТВО 

1) Размена на поштенски марки со странство мо-
жат да вршат членовите на Филателистички от сојуз 
на Југославија, по одредбите од оваа наредба. 

Правото на размена на марки се здобива со уред-
но регистрирање кај Главната дирекција на поштите, 
преку републичките филателистички сојузи 
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2) Секој регистрира« размнеувач може на секој 
лоодделен кореецон дент во странство, да му испрати 
само една пратка месечно. 

3) Пратките со марки, адресирани и франкирани, 
ги испраќаат .нашите разведувач« до Претпријатието 
за промет со марки „Југофил агапија" — Белград пре-
ку републичките филателистички сојузи. 

Секоја пратка мора да содржи на одвоен лист по-
пис на марките со назначување на вредноста, во сми-
сла на прописите од оваа наредба. 

4) Поштенските марки на ФНР Југославија {пони-
штени или непоништени) не можат да бидат предмет 
на фи лат едистичка размена за првите Tip« месени од 
денот на нивното пуштање во течај. 

5) Секоја фи лат елисти ч ка пратка може да содр-
жува марки во следни количини и вредности: 

а) марки на ФНР Југославија во течај, н е у н и -
штени — во номинална вредност до 100 дин. Ако е 
во прашање потполна серија чијата вредност преми-
нула 100 дин. тогаш маже да се папрати само една 
таква серија. Ако неодделна марка ја преминува вред-
носта од 100 дин. тогаш маж« да се испрати само 
една таква марка; 

6) марки на ф Н Р Југославија повлечени од течај, 
непо ништави или поништени, во вредноста до ЗОО 
дин. сметајќи но продавнице цени на Претпријатието 
за промет со марки „Југофилателија". Ако е во пра-
шање потполна серија или лоодделна марка чнјата 
вредност преминува ЗОО дин. тогаш може да се испра-
ти само една серија односно само една марка. 

Одредбата на претходниот став се однесува и до 
сите поништени марки што се уште во течај. 

в) други марки во вредност до 700 дин. сметајќи 
по продавните дени на Претпријатието за промет со 
марки „Југофилателија". 

Ако такви марки не Се воведени во каталогот на 
маржите на „Југофилателија", нивната вредност се 
цени спрема котирање™ и тоа најповеќе: 

— до Zfns 35 
— „ Yfr 2.800 
— Ѕ $ 14 

или по каталогот Zumstem — 
или по каталогот Yvert — — 
по каталогот Scott — — 

нува да важи Наредбата за начинот на филателистич-
ката размена на поштенските марки со странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/50). 

Бр. 13126 
11 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за сообраќај и врски 
Крсто Попивода, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карановиќ, е. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

Количината на марките под б) и в) не може да 
лрејде 100 парчиња. 

г) марките од незначителна вредност (масенваре) 
до 100 парчиња а во вкупна вредност до 10 дин. сме-
тајќи ја вредноста по откупната цена на Претприја-
тието за промет со марки „Југофилателија". Откупните 
цени на .вакви марки ги објавува Претпријатието за 
промет со марки „Југофилателија" преку филатели-
стичкиот печат во земјата. 

6) Вкупната вредност ва марките што ги испраќа 
еден разменувач во еден месец иа 'Јазли коре спои ден ти 
не може да ја прејде вредноста од 5.500 (пет илјади 
и петстотини) динари. 

7) Ако филателистичката пратка содржи поголема 
вредност или поголема количина марки отколку што 
е дозволено со оваа наредба, ќе му се врати на испра-
ќачот на негов трошок. 

Исто така ќе се постапи со непотполно адресирана 
или недостаточно фра« кир ана пратка. 

8) Главната дирекција на поштите може да бара 
од нашиот разменувач непосредно или преку републи-
чките филателистички сојузи, да поднесе докази (фи-
лателистичка преписка) за постоењето на филатели-
стичка размена со странство. 

9) Размената на поштенските марки со странство, 
спротивна на оваа наредба се смета како прекршок 
од чл. 15 точ. 18 од Законот за регулирање на плат-
ниот промет со странство (Девизен закон). 

10) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во .»Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", на кој ден преста-

407. 
Врз основа на точ. 2 од Решението на Владата на 

ФНРЈ за повластените продавци цени ка индустриски-
те производи наменети за потребите на сежжо-стопан-
GKGTO производство и на рибарството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 11/52), а во врска со Решението за 
формирање на продажните цени на суровините, полу-
пр©изводите и производите на индустријата и рудар-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/52), а во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, пропишуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАПАТ-
СТВИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИ-
СКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА 

СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА 
РИБАРСТВОТО 

Во Напзтствието применување на Решението за 
повластените продавани цени на индустр искине произ-
води наменети за потребите за селско-стопанското 
производство и на рибарството (,,Службен лист на 
ФНЕРЈ̂ Ј бр. 11/52), се вршат следни изменувања и до-
полнувања: 

1. При точ. 3 се бришат намачените повластени 
п род авни цени за 1 кг петрол за осветление за рибар-
ството и за 1 кг сол за солење риби, како и наиме-
нувањето на производите, а наместо тоа се става: 

Коефициент за 
Наименување пресметување 

на производот % на попустот износот на 
попустот 

Петрол за осветление 
за рибарството 44 1,27 

Сол за солење риба 53 0,89 

2. При гоч. 4 се бришат назначеним повластени 
продавани НОЈЕВИ за 1 нг моторен бензин:, петрол за мо-
тори, шшнсжо уље и моторно уље, како и наимену-
вањето на геро из® одите, а наместо тоа се става: 

Коефициент за 
Наименување пресметување 
на производот % на попустот износот на 

попустот 
Моторен бензин 54 0,85 
Петрол за мотори 48 1,08 
Плинско уље 46 1,17 
Моторно уље 50 1,00 

3. Во точ. 12 се брише последната реченица. 
4. Во точ. 13 вториот став се менува и гласи: 
„За извртените продажби на индустриските про-

изводи по повластените цени во смисла на ова. напат-
ствие, на стопанските организации и 'Fa увозниците од 
претходниот став ќе им се надокнади разликата, т. е. 
износот на попустот, кој се пресметува на тој начи« 
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што постигнатата повластена тгродавна цена ќе се пб-
множи со коефициентот што е наведен за дотичниогг 
производ so TO*L 1—4 од ова напатствие." 

5 Во точ. 13 во ст. 3 се брише првиот пример за 
пресметување износот на попустот назначе« под „За 
а )" како и ознаката „За б)", ставена кај вториот 
пример. 

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

Бр. 5923 
14 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић с. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и> градежништво, 

Светозар Вукмановић, е. р 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки. 

Осман Карабеговиќ, е. p. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИ НЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговина" во бројот 12 од 8 мај 1952 година објавува: 

Закон за Општествениот план на НР Б и X за 
1952 година. 

Во бројот 13 од 20 дај 1952 година објавува: 
Одлука за ирис тан омот на Народната скупштина 

на НР Б и X за издвојување на некои места од под-
рачјето на околиите бихаќка и босанскограховска; 

Решение за пренесување републичките установи 
на ©-кол»сесије и градските народни одбори; 

Исправка на Уредбана за согласување одделните 
прописи за прекршоците во уредбите и во .пругите 
прописи на Владата на НР Б и X и нејзините органи 
со одредбите на Основниот закон за прекршоците. 

Во бројот 14 од 30 мај 1952 година објавува: 
Наредба за утврдување граници на катастарските 

општини и за ставање меѓи *на имотите поради ката-
старско премерување; 

Напатствие за изменувања и дополнувања на На-
патствие™ за ревизија на правото и за регистрација 
на дозволите за водење приватни занаетчиски дуќани; 

Решение за определување оквирни тарифи во 
градскиот (месниот) патнички сообраќај; 

Решение за определување оквирна тарифа за пре-
в о з е ^ патници и багаж со автотакси во месниот и 
м е ѓу м е ен и о т сообраќај; 

Решение за изменување и дополнување на Реше-
нието за определување тарифа за превозење патници 
и оа гаж во меѓумесниот автобусен сообраќај На тери-
торијата на ПРВ и X; 

Решение за износот на амортизацијата по еден 
колски километар за одделни видови возила односно 
по гранките на возилата во друмскиот сообраќај; 

Наредба за попис на работните кадрови по школ-
ски! е и стручните квалификации на територија.а на 

Правилник за куќниот ред Во болниците. 
НРБ и X ; 

УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадим лист Народне Републике Словеније" во 

бројот 13 од 8 мај 1$52 година објавува: 
Закон за општествениот цлан на Народна Реv.x-

блика Словенија за 1952 година; 
Закон за буџетот на На»родаа Република Словенија 

за 1952 година; 
Закон ш државната завршна шетка на Народна 

Република Словенија за 1950 година; 
Уредба за времено финансирање на бу^етскше 

потреби на народните одбери во Народна Република 
Словенија за месец мај 195-2 година; 

Во бројот 14 од 22 мај 1952 година објавува: 
Указ за разрешување и назначување директор на 

Главната дирекција на индустријата за кожи; 
Указ за назначување член Ка Стопанскиот совет 

иа Владата на НР Слећеш ја; 
Уредба за согласување одделните прописи за 

прекршоците во уредбите и во другите прописи Иа 
Владата на МРС и «а нејзините органи со одредбите 
на Основниот закон за прекршоците, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 10—11 од 10 мај 1952 година објавува: 

Правилник за полагање виши течаеи испит; 
Во бројот 12 од 24 мај 1952 година објавува: 
Закон за поделба НР Црна Гора на околии, гра-

дови и општини; 
Закон за спроведување реорганизација на народ-

ните одбори; 
Закон за општествениот план на НР Црна Гора за 

1952 година; 
Закон за државната завршна сметка иа НР Црна 

Гора за 1950 година; 
Закон За буџетот на НР Црна Гора за 1952 година; 
Указ за. назначување директор на Главната управа 

за шумарство во Советот за селско стопанство и шу-
марство на Владата иа НР Црна Гора; 

Уредбе за изменување и дополнување на Уред-
бата за оснивање школи за применета уметност; 

Уредба за укинување Стопан окото задр уж ение ва 
кинематографските претпријатија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист на Народна Ре-

публика Хрватска во бројот 20 од 23 мај 1952 година 
објавуваат: 

Закон за општествениот т м а ва Народна Репу-
блика Хрватска за 1952 година. 

Во бројот 21 од 15 мај 1952 година об Јавуваат. 
Закон за буџетот на Народна Република Хрватска 

(на републичкиот буџет) за 1952 година; 
Закон за завршната сметка на Народна Република 

Хрватска за 1950 година; 
Решение за траењето на туристичката сезона; 
Тарифа за превоз патници и багаж као и поштен-

ски пратки во јавниот меѓумесен автобуски сообраќај 
на подрачјето на Народна Република Хрватска. 

Во бројот 22 од 19 мај 1952" и во бројот 23 од 22 
мај 1952 година немаат службен дел, 

Среда, 25 Јуни 1952 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" во 
бројот 17 од 20 мај 1952 година објавува; 

Закон за општествениот план на Народна Републи-
ка Србија за 1952 година; 

Закон за буџетом на Народна Републико Србија 
(републички буџет) за 1952 година; 

Закон за државната завршна сметка на Народна 
Република Србија за 150 година; 

Закон за заштита земјиштето на подрачјето на 
Грделичката Клисура и Братската Котлина од одро-
нување; 

Указ за назначување членови на Советот за 
сообраќај на Владата на НРС; 

Уредба за изменувањата и дополнувањата на У-
редбата за оонивањето на Заводот за геолошки истра-
жување на Народна Република Србија; 

Уредба за основањето и работењето на гради-
лиишите лаборатории за испитување на градежен 
материјал; 

Решение за подрачјето на работењето на градските 
државни архиви; 

Правилник за распоредот на работите во групи за 
работилниците на државните установи кои не работат 
со трети лица и за определувањето стручната спрема 
за поодделни групи работи; 

Исправка на Законот за согласување на прописите 
за прекршоците во законите иа Народна Република 
Србија оо одредбите на Основниот закон за пре-
кршоците. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 16 од 20 мај 1952 година објавува: 

Закон за буџетот на НР Македонија за 1952 го-
дина; 

Закон за државната завршна сметка на НР Ма-
кедонија за 1950 година; 

Указ за укинување Главната управа за селско сто« 
папство и Главната дирекција за задружното селско 
стопанство; 

Указ за разрешување директори; 
Указ за назначување заменик на министер; 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕНИОТ 

ЛИСТ НА ФНРЈ4* 
Огласот за прогласување исчезнати лица за умре« 

ни се наплатува 230 динари и 30 динари за доказниот 
примерок. 

СО Д Р Ж A J : 
Страна 

397. Уредба за инвалидските иринадлеж-ности — 633 
398. Уредба за засташшитвото на странски 

фи-р-ми — — — — — --- — — 636 
399. Уредба за изменување на Уредбата за по-

стапката за откажување работен однос на 
работниците и службениците на стопански-
те организации — — — — — — — — — 638 

400. Уредба за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за звањата и платите на службе-
ниците од дипломатско-конзуларната струка 638 

401. Уредба за ставање вон сила Уредбата за 
планското превозење на стоката во помор-
скиот сообраќај — — — — - - -- — — 638 

402. Правилник за изменување на Правилникот 
за звањата и платите на службениците на 
финансиската служба што работат ка работ-

е т е на приходи, Царина и сметководство ~ 639 
403. Правилник за положај-ните додатоци во 

здравствената служба — — — 639 
404. Правилник за ознаките на пловните пати-

шта во крајбрежното мор-е на Федеративна 
Народна Република Југославија — — 642 

405. Нардеба за изменувања и дополнувања на 
Наредбата за склучување договори за про-
дажба и купување на индустриски и рудар-
ски производи и за вршење услуги од до-
машното производство на 1952 година 645 

406. Наредба за начинот на филателистичката 
размена на поштенските марки со иностран-
ство — 1 645 

407. Напатствие за изменување и дополнување 
на Напатствието за применување на Реше-
нието за »повластените продаван цени На ин-
дустриските производи наменети за потре-
бите за селско-стоианското производство и 
на рибарството — 646 

ПОКАНА ЗА УПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФНРЈ" ЗА 1952 ГОДИНА 

Бидејќи при крај на минатата година не се знаеја цените на хартијата и на гра-
фичките услуги, затоа што новиот финансиски и плански систем е воведен дури на 1 
јануари 1952 година, претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" во 1952 година е примана 
во вид на АКОНТАЦИЈА во износ од 800 динари за еден примерок. 

Цената на претплатата е УТВРДЕНА во износ од 1.000 динари па ги молиме сит« 
претплатници разликата од 200 динари за еден примерок да ја испратат веднаш со чеков-
ната уплатница што била приложена во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 30/52, оти инаку 
по истекот на аконтацијата ќе се запре натамошното испраќање на листот. 

Молиме приложениот чек да се испише четливо и јасно, а доколку претплата се испраќа со вирман-
ски чек треба на грбот од вирманскиот налог да се пренесе бројот од грбот на чекот што ви е испратен 
Треба да се одбегнува пишување на какви и да било кратеници 

Бидејќи по новите прописи плаќањето преку банка да се врши само по налог од сопственикот нѕ 
сметката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51), молиме разликата на претплатата да се положи или вир-
маниса одеднаш на нашата текуќа сметка 1031-900-880 при Народната банка на ФНР, Централата за HF 
Србија. 

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ' 
Белград, поштенски фах 226 


