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Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето 
на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
по предлог на Министерот на трудот на ФНРЈ и Прет-
седателот на Советот за наука и култура на Владата 
иа ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ И ЗВАНИЈАТА 
НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Поради стручното издигање на работниците и по-

ради нивното (Правилно разврставање спрема степенот 
на стручноста се востановуваат званија на работни-
ците и се прописуваат услови и начин за стечување 
стручна спрема што е потребна за определени зва-
ни ја. 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 2 

Стручните работи што ги вршат работниците се 
сврстуваат во занимања. Запирањата го означуваат 
видот на стручноста а обележени се со средствата на 
работењето и со предметите на работењето односно 
изработката. 

Сродните занимања се сврстуваат во струки. 
Работите што ги опфаќаат занимањата на поод-

делни струки се сврстуваат во групи спрема степенот 
на сложеноста на работите. 

Претседателот на Сојузната планска комисија про-
п н у в а кои струки суштествуваат и кој државен орган 
е надлежен како матичен за поодделни струка, а ма-
тичен орган надлежен за поодделна струка, во согла-
сност со Министерот на трудот на ФНРЈ, пролистува 
кои што занимања суштествуваат во поодделни стру-
ки, дава опис на запирањата во односните струки и 
врши распоред на работите во групи за занимањата 
на поодделни струки. 

Член 3 
Работник што е оспособен да врши стручни ра-

боти (стручен работник) врши работи од определено 
занимање во некоја струка (на пример, зидар во гра-
дежната струка, фурнаџија во прехранбената струка, 
возител на моторни и електрични возила во саобраќај-
ната струка). 

Работник што има само способност за вршење 
обични физички работи (обичен работник) нема зва-
ние и не е сврзан за определено занимање. 

Член 4 
Стручните работници се распоредуваат на работи 

од определена група работи од едно занимање според 
постигнатиот степен на стручноста. 

За определен степен на стручноста сврзано е со-
одветното званне на стручниот работник. Званието го 
означува степенот на стручноста во определеното за-
нимање. 

Со постигнувањето иа вишиот степен на струч-
носта работникот стечува соодветно повисоко звание 
и право да биде распореден на работи од повисока 
група работи на своето звание. 

Работникот може да здобие соодветни званија и 
во работи од две или повеќе занимања од иста струка 
или од разни струки. 

II. ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ 
1. За звани јата и за начинот и условите за здобивања 

званија 
Член 5 

За определени степени на стручноста се востано« 
суваат овие званија за стручните работници: 

I помошен работни^ 
II полуприучен работник 

ЛП приучен работник 
IV изучен работник 
V самостоен работник 

VI специјалист 
VII виши специјалист 

VIII мајстор 
IX повеќеструк мајстор. 

Во поодделни занимања можат да суштествуваат 
со оглед на сложеноста на работите што се о<пфанати 
со занимањето, сите или само некои од званијата што 
се споменати во претходниот став. 

Кои од зваинјата суштествуваат по кое од запи-
рањата од поодделна струка, определува државниот 
срган што е како матичен надлежен за поодделна 
струка, во согласност со Министерот на трудот на 
ФНРЈ. 

Член 6 
Потребна стручност за соодветно звание може да 

се здобие со прописано изучување на практична ра-
бота или со школување. 

Со изучувањето на практична работа што трае 
определено време (определен стаж) работникот може 
да здобие секое зваине што одговара на постигнатиот 
степен на стручноста. 

На кој начин ке се здобива потребната стручност 
за соодветни зданија во поодделни занимања, како и 
какво стручно знаење и општо образование треба да 
има работникот за да здобие поодделно звание, про-
т н у в а за занимањата од секоја поодделна струка ор-
ганот што е како матичен надлежен за односната стру-
ка, во согласност со Претседателот на Советот за на-
укач1 култура на Владата на ФНРЈ и Министерот на 
трудот на ФНРЈ. 

Член 
Определениот став за премин во повисоко звание 

го прописува надлежниот матичен орган во согласност 
со Министерот на трудот на ФНРЈ за сите званија во 
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занимањата на онаа струка за која што е надлежен 
во смисла на членот 2 од оваа уредба. 

Најмал стаж што може да се пропише за здоби-
вање правото да се полага нолит ва поодделни зва-
нима, односно за премин без испит во повисоко зда-
ние (минимален стаж) изнесува: 

а) за званието помошен работник — 3 месеци 
проведени на работа од обичен работник; 

б) за ззанието полуприучен работник — 6 месеци 
проведени на работи од помошен работник; 

в) за званието приучен работник —• 15 месеци 
проведени на работи од полуприучен работник; 

г) за званието изучен работник — 18 месеци про-
ведени на работи на приучен работник; 

д) за зваиието самостоен работник — 2 години; 
проведени на работи на изучен работник; 

ѓ) за ззанието специјалист — 2% години прове-
дени на работи на самостоен работник; 

е) за званието виши специјалист — 3 години про-
ведени на работи на специјалист; 

ж) за званието мајстор — 4 години проведени на 
работи од виши специјалист; 

з) за знакчето повеќеструк мајстор — 5 години 
проведени на работи од мајстор. 

По исклучение, управниот одбор на претпријати-
ето може да му одобри на вонредно надарен работ-
ник да здобие звание на изучен работник и повисоки 
званија и пред завршениот прописан стаж во смисла 
на ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 8 
Со изучувањето на практичната работа работни-

ците здобиваат звание на изучен работник, специја-
лист, виши специјалист и мајстор, ако после наврте-
ниот определен стаж положат прописан стручен испит 
пред надлежната испитна комисија. 

Другите званија ги здобиваат работниците после 
свршениот определен стаж, без полагање на струч-
ниот испит, со признавањето врз основа на покажа-
ниот успех на практичното работење. За тоа решава, 
врз основа на мнението на комисијата која што е за 
тоа одделно определена, управниот одбор на претпри-
јатието, а во претпријатијата дека нема управен од-
бор — органот што ќе го определи надлежниот ресо-
рен државен орган, по исклучение на званието пове,-
ќеструк мајстор што г 0 доделува, по предлог на у-
правниот одбор на претпријатието, управниот одбор 
на повисокото стопанско здружение!, односно надре-
дениот државен орган. 

За званието специјалист и мајстор работниците 
можат да се оспособуваат и преку одделни школи под 
условите од чл. 7 на оваа уредба. 

Со учењето и полагањето на испитот во дижите 
стручни школи (школите на учениците во стопанството 
и индустриските школи) се здобива звание на изучен 
работник. 

Се овластува Министерот на трудот на ФНРЈ по 
предлог на органот што е како матичен надлежен за 
неодделна струка да може да определи задолжително 
полагање на испитот и за други званија, освен звани-
јата што се споменати во ставот 1 од овој член. 

Член 9 
Работникот се распределува на работа што одго-

вара на неговото звание. 
По исклучените, управниот одбор на претпријати-

ето може работник и без негов пристанок, времено да 
го распредели на работа што одговара на пониско од-
носно повисоко звание од она што го има. 

Член 10 
Органот што е како матичен надлежен за одно-

сната струка, во согласност со Министерот на трудот 
на ФНРЈ, ќе донесе општи напатствија за стручните 

испити, испитните комисии нивниот состав и работе-
њето. 

Член И 
На секој стручен работник му се издава документ 

ѕа постигнатото стручно оспособување (за положениот 
стручен испит, односно за признавањето на определе-
ното звание без испит), и тоа: 

уверение — за помошни работници, полуириучели 
работници, приучени работници и самостојни работ-
ници; 

сведоџба — за изучени работници, специјалисти и 
виши специјалисти; 

диплома — за мајстори и поѕеќестоуки мајстори. 
Документот за стручното оспособување служи, 

како доказ дека работникот располага со стручна 
спрема за определеното звание од определеното за-
нимање. 

Документите за положените стручни испити ги 
издаваат органите што образуваат испитни комисии, а 
документите за признавањето на определено звание 
без испит — управните одбори на претпријатијата, по 
иоклучение дипломите за повеќеструк мајстор, што ја 
издава органот од ст. 2 чл. 8 на оваа уредба. 

Обрасците за уверенијата, сведоџбите и дипломите 
ги протнува Министерот на трудот на ФНРЈ. 
2. За преминот на лицата од занатчиството во други 

стопански дејности 
Член 12 

При преминот од занатчиството во индустрија, на 
занатчиски помошник му се признава званието на 
изучен работник или самостоен работник, под услов 
да го има стажот од чл. 7 на оваа уредба. 

За лицата кои што по постоевте прописи ќе здо-
бијат други званија во занатчиството, а преминуваат 
од занатчиството во индустријата, ќе се регулира при-
знавањето на нивните званија со одделни прописи 
што ќе ги донесе Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ по . предлог на Комитетот за ло-
калното стопанство и комунални работи на Владата 
на ФНРЈ и Министерот на трудот на ФНРЈ. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 13 

Сите запослени стручни работници мораат да би-
дат преведени на званијата што се предвидени со оваа 
уредба. 

Денот со кој што ќе започне преведувањето, како 
и срокот во кој што тоа ќе биде завршено, ќе го о -
предели Министерот на трудот на ФНРЈ во согласност 
со Претседателот на стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ.. 

Член 14 
Преведувањето на работниците на звани јата по 

прописите од оваа уредба ќе го изврши одделната 
•комисија за преведување на работниците. 

Одделни комисии за преведување на работници 
ќе образуваат: 

а) претпријатијата со повеќе од 30 запослени ра-
ботници; 

б) извршните одбори на околиските односно град-
ските народни одбори — за сите други работници 
што се запослени на подрачјето од односниот наро-
ден одбор. 

Ако управниот одбор на ' претпријатието смета 
дека нема достаточно стручни работници за образу-
вање комисија, може да се обрне поради преведува-
њето на работниците до комисијата што е образувана 
кај извршниот одбор на народниот одбор на чие што 
подрачје се навоѓа претпријатието. 

Член 15 
Одделните комисии од чл. 14 на оваа уредба над* 

лежни се за преведувањето на работниците во звани« 
јата: помошен работник, полуприучен работник, прну-
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ден работни«, изучен работник, самостоен работните и 
' специјалиста. 

Преведувањето во повисоки званија ке се врши 
во редовна постапка, во смисла на чл. 8 на оваа у-
редба. 

Член 16 
При решавањето за преведување на работниците, 

одделните комисии за преведување на работниците ке 
постапат по прописите што се донесени врз основа на 
чл. 2 на оваа уредба, земајќи особено во оглед: 

а) стручноста на работникот (положените стручни 
испити, завршените стручни течаеви и стручни школи, 
индивидуалното учење, како и стечената стручна спре-
ма во праксата); 

б) траењето и видот на досегашното работење 
(вкупниот стаж во смисла на чл. 7 ст. 1 и 2 на оваа 
[уредба, што е поминат на поодделни работи во свој-
ство на неквалификуван, полуквалификуван, квалифи-
куван и високо квалификуван работник). 

Пред да се донесе одлука за преведувањето на 
работниците комисијата ке побара да и се приложат 
сите докази со кои што располагаат работниците и 
сите податоци со кои што располагаат претпријатијата, 
а кои што се потребни за преведувањето на работни-
ците. По потреба, комисијата ке земе изјави од работ-
ниците и од нивните непосредни старешини и ќе врши 
непосредно проверка на работниците на работа. 

Член 17 
Одделните комисии за преведување на работни-

ците должни се во прописаните срокови да донесат 
одлуки за преведување и на работниците да им изда-
дат писмени решенија за тоа на прописан образец. 

Решенијата, за преведување на работниците имаат 
значење и вредност на документи од чл. 11 од оваа 
уредба. 

Член 18 
Работник што е недоволен со решението за пре-

ведување има право на жалба. 
Жалбата се подава во срок од 8 дена од денот 

на предавањето на решението и му се предава па 
претпријатието при кое што е запослен работникот. 

Решение за жалбите донесува одделна второсте-
пена комисија образувана од извршниот одбор на око-
лискиот односно градскиот народен одбор. Оваа ко-
мисија има три члена, и тоа: повереник што е надле-
жен за работни односи, како раководител, и двајца 
стручњаци. 

Член 19 
Одделната комисија за преведување на работни-

ците должна е да води список на преведените работ-
ници по образецот што ке го пропише Министерот па 
трудот на ФНРЈ. 

Член 20 
После извршеното преведување, односно после 

нризршената жалбена постапка претпријатијата се 
должни да ги внесат во работната книшка ззанието, 
занимањето и струката на преведениот работник, да-
мата на преведувањето, и сето тоа да го заверат. 

Член 21 
Лицата што вршат работи на стручни работници 

а разврстани се како службеници по прописите за 
ст ру кит е на државните службеници, ке се преведат на 
званијата по прописите од оваа уредба. 

Претседателот на Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ, во 
согласност со Министерот на трудот на ФНРЈ, ќе о -
предели, кои званија во кои струки на државните слу-
жбеници се укинуваат во врска со одредбата од прет-
ходниот став. 

Член 22 
Органите на инспекцијата на трудот можат во 

срок од година дена од денот на извршеното преве-

дување на работниците на званијата по оваа уредба, 
да вршат ревизија на поодделни преведувања и да и 
предлагаат на оделната второстепена комисија (член 
18) изменување на званијата во конкретните случаи. 

Член 23 
Општи напатствија за преведувањето на работни-

ците во зв апи јат а по прописите на оваа уредба и за 
составот и работењето на комисиите за преведување 
на работниците ке донесе Министерот на трудот на 
ФНРЈ. Врз основа на овие општи напатствија надле-
жниот член на владата односно претседател на коми-
тет ке донесе поблиски напатствија. 

Член 24 
На лицата што се запослени во занатчиството не 

се однесуваат прописите на оваа уредба, туку за нив 
важат прописите од Општиот закон за занагчистзото. 

Член 25 
Се овластува Министерот на трудот на ФНРЈ, по 

потреба, да издава поблиски напатствија за спроведу-
вањето на оваа уредба. 

Член 26 
Здобивањето на правата по постапката што е пред-

видена во одделните одредби на оваа уредба (чл. 5 
до 12) почнува од следниот ден после истекот на сро-
кот што ке го определи Министерот на трудот на 
ФНРЈ како ден на завршетокот на преведувањето на 
работниците (чл. 13 ст. 2). 

Член 27 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

26 септември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Векослав Хољезац, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура 

Родољуб Чолаковић,, е. р. 

509. 
Врз основа на чл. 40 во Ерска со чл. И од Зако-

нот за петгодишниот план на развитокот на народното 
стопанство па Федеративна Народна Република Југо-
славија во годините 1947—1С51, Владата на ФНРЈ, по 
предлог на Министерот на трудот на ФНРЈ, Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ и Секретарот на Владата 
ка ФНРЈ за персонална служба, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПЛАТИТЕ И НАКНАДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ — СЛУШАТЕЛИ НА КУРСЕВИТЕ 

"А СТРУЧНО ИЗДИГАЊЕ 

Член 1 
На начинот што е прописан со оваа уредба ке им 

се плаќа на слушателите на курсевите што ги органи-
зираат и одржуваат државните стопански прекрија* 
тија, надлештва и установи, ако траењето на курсот 
не е пократко од месец дена нити подолго од еди* 
година. 
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Член 2 
За време траењето на курсот слушателите ги вр-

шат своите- редови« работи, односно својата редовна 
служба. , 

Во исклучително оправдани-случаеви, слушателите 
ла курсот со решение на старешината што е надлежен 
за назначување можат да бидат ослободени, делимич-
но или наполно, од извршувањето на својата редовна 
работа, односно својата редовна служба. За време на 
'ова ослободување слушателите ја примаат својата, о-
сновна плата. 

Под основна плата се подразбира за работник — 
платата по време од групата на неговата редовна .ра-
бота. без оглед да ли е платен по време или по рабо-
тен учинок, а за службеник — основната плата од 
званието што го има.,. 

• : Член 3 
Ма работник, кој што додека трае курсот само 

еден Дел од работното време го помине на курсот, а 
остатокот на1' својата • редовна работа ,му припаѓа за 
делот од 'работното време што го поминал на курсот 
накнада во висина на плата по време што е предви-
дена за групата на неговата редовна работа без оглед 
да лп на својата редовна работа е платен по време 
или по работен учинок. Оваа накнада му припаѓа на 
работникот и за времето што е потребно за отсуству-
вање од работата поради полагањето на стручниот 
испит. 

Член 4 
На слушателите на курсот што немаат фамилија 

на издршка, ако до денот на стапувањето на курсот 
биле во работен (службенички) однос помалку од 5 
години, ке им се дава додека го слушаат курсот сти-
пендија врз основа на Општата уредба за стипенди-
ите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 96/47). 

Член 5 
На слушателите на курсот што не се во работен 

(службенички) однос ке им се доделува додека го 
слушаат курсот стипендија врз основа на Општата 
уредба за стипендиите. 

Член 6 
На слушателите на курсот чисто место иа посто-

јаното заполтување се навоѓа вон од местото дека се > 
одржува курсот, а кои што имаат фамилија на издр-
шка во местото на заложувањето, може оснивачот на , 
курсот да им определи накнада за разделен живот од 
фамилијата. Висината на оваа накнада изнесува од 
1.500 до 2.0С0 динари месечно, спрема, стварните тро-
шкови на кон што е изложен слушателот поради ра-
зделен живот од фамилијата. 

Слушателите на курсот што не се во работен 
(•службенички) однос не можат да примаат накнада за 
разделен живот од фамилијата. 

Член 7 
•На слушателите ма курсот чие што место на по-

стојаното заполтување односно живеење се навоѓа вон 
од местото дека се одржува курсот, оснивачот на 
курсот им обезбедува сместување и прехрана со тоа 
што трошковите за сместување и прехрана ги подне-
суваат самите слушатели на курсот. 

Член 8 
На слушателите на курсот од чл. 2, 3, 4 и 5 на 

оваа уредба, чисто место на постојаното заполтување 
односно живеење се навоѓа вон од местото дека се 
одржува курсот, имаат при довоѓањето на. курсот и 
при заминувањето од курсот право на накнада на 
патните трошкови со дневница по постоевте прописи 
на патните и сслидбените трошкови. 

Член 9 
На слушателите на курсот не можат да им се да-

ваат никакви други повластици, нити тие можат да 
уживаат макар какви други примања освен оние шта 
се предвидени со оваа уредба, без оглед на тоа да ли 
се одржува курсот како интернат или не. 

Член 10 
Тр ош ко вит е за одржување на курсот паѓаат на 

терет на основачот на курсот, а накнадите што се 
исплатуваат по чл. 2, 3, 6 и 8 на оваа уредба ги сно-
сат оние организациони единици што ги испраќаат слу-
шателите на курсот. 

Член И - 1 
Од слушателот на курсот мора да се бара вра-

ќање па стнпендијата односно на платата во следните* 
случаи: 

а) ако со своја вина биде отпуштен од курсот; 
б) ако го напушти курсот поради неоправдани 

причини; 
в) ако одбие после завршетокот на курсот да за-

снуе работен (службенички) однос со организацио-
ната единица што го испратила односно што го пови-
кала на курсот. 

Член 12 
Прописите на оваа уредба можат да се примену-

ваат и на слушателите на курсевите што ги организи-
раат задружните или општествените организации, до-
колку највисокиот орган на задружната односно оп-
штествената организација донесе одлука во таа смисла. 

Член 13 
Се овластува Министерот на трудот на ФНРЈ, во 

согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, да 
може да издава поблиски напатствија за применува-
њето на оваа уредба. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

26 септември. 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Веќе е лав Хољевац, е. р. 

Го застапува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија, 
инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

510. 
Врз основа на точ. 3 од Решението за единствените 

цени на жигариците, брашното и гризот зо економската 
1948/49 година со важност на целата територија на 
ФНРЈ (-„Службен лист на ФНРЈ", бр. 76/48), во соглас-
ност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, пропи-
су вам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА НАПЛАТА РАЗЛИКИТЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ФАКТУРИСАН^ ВО ПРОМЕТОТ СО 

ЖИТАРИЦИ 

1. Претпријатијата на Државниот житен фонд ке гл 
фактурисаат продадените житарици на следен начин: 

а) при продавањето на дистрибутерите (на тргов-
ците на големо) ке ја внесуваат во фактурата продан-
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ната цена на големо, намалена за износот на рабатот 
од продавачот на големо; 

б) при продавањето непосредно на петрошачите, ке 
ја внесуваат по фактурата продавната нена на големо; 

в) при продавањето на други претпријатија на Др-
жавниот житен фонд, на територијата од иста или друга 
народна република, ке ја внесуваат во фактурата про-
дажната цена на големо намалена за износот од раба-
тот на продавачот на големо и за просечниот додатни 
став за покривање зависните трошкови кај житари-
цнте. 

2) На претпријатијата од Државниот житен фонд 
им припаѓа за покривање на нивните трошкови цело-
купната маржа од 27 динари за 100 кг житарица со тоа 
што се должни од оваа маржа да им ги накнада! трс-
шковите на откупните претпријатија. Висината на оваа 
накнада се определува со договор помеѓу претпријати-
јата од Државниот житен фонд и откупните претпри-
јатија. 

За случај да за висината, на накнадата од претход-
ниот став не дојде до согласност, ке ја утврди таа ви-
сина Министерот на државните набавки на народната 
(република по барање на макар која страна. 

3) На претпријатието од Државниот житен фонд 
при продавањето на житариците што се купени од дру-
ги претпријатија на Државниот житен фонд (точ. 1 под 
в) не му припаѓа маржа, па нема ни да ја внесува во 
фактурата. На ова претпријатие му припаѓа при прода-
вањето на овие житарици просечен додатни с т а в а а 
(покривање на зависните трошкови кај житото и рабат 
иа продавачот на големо. За случај на натамошно про-
давање на овие житарици на дистрибутерот, претпри-
јатието на Државниот житен фонд ке му одобрува 
рабат на продавачот на големо. 

4) Дирекцијата на претпријатијата на Државниот 
житен фонд, односно министерот на државните набавки 
по народните републики дека ги нема овие дирекции, 
може на претпријатијата на Државниот житен фонд 
да им определи индивидуални маржи. Просечниот из-
нос на ©вие индивидуално определени маржи не смее 
да ја премине висината на проиграната маржа од 27 
динаои за 100 кг житарица 

5. Претпријатието на Државниот житен фонд ке 
врши пресметка со буџетот врз основа на одредбите на 
Напатствие™ за формирање (структурата) на нижата 
единствена цена на големо за житариците, брашното и 
грипот во економската 1948/49 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 79/48) и Напатствие™ за наплата разли-
ките на цените кај житариците („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 43/49), со тоа што пресметката со филија-
лата на Народната банка ке ја врши секое поодделно 
претпријатие најдалеку за месец дена после истекот на 
тромесечје^. 

Пресметките што се поднесени од претпријатијата 
на Државниот житен фонд ке ги испитува и одобрува 
(надлежната филијала на Народната банка. 

6. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", со тоа што ке се 
применува и на работите од претпријатијата на Др-
жавниот житен фонд склучен после 31 јули 1950 го-
дина. 

Бр. 7460 
27 септември 1950 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со 

стока, 
Осман Карабеговиќ, е. р 

Согласен: 
I Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ 
Милентије Поповиќ, е. р. 

511. 
Врз основа на членот 13 во врска со членот 25. 

од Уредбата за стручното оспособување и званијата 
•на работниците, но согласност со Претседателот на 
стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДЕНОТ НА ПОЧЕТОКОТ И ЗАВРШЕТОКОТ НА 
ПРЕВЕДУВАЊЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ЗВАНИ ЈА 
И МЕРКИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ И ЗВАНИЈАТА НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Преведувањето на работниците во званија ке за-
почне на 1 ноември а ке се заврши на 31 декември 
1950 година. 

Со цел на равномерног извршување на припре-
мите и навременото преведување, како и со цел на 
натамошното правилно спроведување во живот на 
самата уредба, се наредува'. 

1. Државниот срган што е надлежен како матичен, 
за поодделна струка ке пропише до 31 декември 1950 
година, во согласност со Претседателот на Советот 
за наука и култура на Владата на ФНРЈ и со Мини-
стерот на трудот на ФНРЈ, начин за здобивање струч-
носта за секое звание во секое занимање на таа стру-
ка, како и какво стручно знаење и општо образование 
треба да има работникот во секое поодделно здание 
(чл. 6 од Уредбата за стручното оспособување и зва-
ни јата на работниците). 

2. Државниот орган што е надлежен како матичен 
за односната струка ке донесе до 31 декември 1950 
година, во согласност со Министерот на трудот на 
ФНРЈ, општи напатствија за стручните испити, испит-
ните комисии, нивниот состав и работење (чл. 1(3 на 
уредбата). 

3. Претпријатијата и извршните одбори на околи-
ските (градските, реонските) народни одбори должни 
се до 10 октомври 1950 година да основаат одделни 
комисии за преведување (чл. 14 на уредбата). 

За сето време на припремите и за време на самото 
преведување ниеден член на комисијата не може да 
биде задолжуван со други задачи. 

4. Поради поправилното и побрзото преведување 
како и поради остварувањето на своите права, работ-
ниците веднаш ке започнат со прибирањето и среду-
вањето на доказите врз основа на кои што ке бидат 
преведени во соодветните званија. 

5. За да би се извршило преведувањето на работ-
ниците во званија во определениот срок, правилно и 
наполно, претходно треба на секој -начин да се обра-
боти уредбата и сите прописи за нејзиното спроведу-
вање. преку семинари, и тоа: 

а) сојузните совети и другите органи на Владата 
на ФНРЈ како и министерствата на трудот на народ-
ните републики до 15 октомври 1950 година; 

б) републичките совети и другите органи на вла-
дите од народните републики, Министерството на же-
лезниците на ФНРЈ и вишите стопански органи што се 
во состав на Министерството на народната одбрана, 
како и извршните одбори на околиските (градските, 
реонските) народни одбори до 20 октомври 1950 го-
дина. ' 

Патните трошкови (накнада за лични превозења % 
дневници) на слушателите на семинарите ги поднесува 
претпријатието, надлештво™ (народниот одбор, мини-
стерството и др.), односно установата што го испраќа 
на семинар додека другите трошкови околу семина-
рот ги поднесува оној што го основал. 

6. Комисиите за преведување на секои 10 дена ке 
известуваат за бројот на преведените и непреведените 
работници. 

Комисиите се должни во срок од 5 дена после 
извршеното преведување да му испратат на околи« 
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ски от (градскиот, реонскиот) статистички уред соби-
рни прегледи за сите преведени работници. 

7. Околискиот (градскиот, реонскиот) статистички 
уред должен е во срок од 15 дена после завршетокот 
на преведувањето да му испрати на републичкиот 
статистички уред собирни преглед на сите преведени 
работници на подрачјето на околната (градот, ре-
онот). Републичките статистички уреди должни се 
испратените им собири да ги обработат во срок од 
натамошните 10 дена. До овој срок треба да бидат 
гетови и собирните прегледи на преведените работни-
ци во претпријатијата што ги обединуваат Министер-
ството на железниците на ФНРЈ и Министерството на 
народната одбрана. 

8. Оваа наредба влегува во сила веднап 

Бр. 9053 
3 оки:.' 111Ц 1850 година 

Белград 

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Веќеслаз Хол>евс.ц, е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

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

512. 
Врз основа на чл. 18 во врска со чл. 3 од Уред-

бата за устал.ување на работната сила и за ускладу-
вање планови на работната сила со планот на платниот 
фонд и со планот на обезбеденото снабдување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 4/50), издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПЛАНОВИТЕ НА ФОНДОТ НА 
ПЛАТИТЕ ЗА IV ТРОМЕСЕЧЈЕ НА 1950 ГОДИНА 

1) Административно-0'Перативннте раководители на 
државните стопански претпријатија должни се до 30 
септември 1950 година заклучно да му ги поднесат на 
надлежното седиште на банката плановите на фондот 
на платите за IV тромесечје за сите претпријатија што 
се под нивно раководство, како и за самата дирекција. 

2) Плановите на фондот на платите мораат да би-
дат составени спрема прописите за планирање на це-
ните и изработка на финансиските планови, а асем 
тоа во сето треба да им одговараат на условите од точ. 
,10 одделот IV од Напатствие™ за спроведување на 
Уредбата за усталување на работната сила и за ускла-
дување плановите на работната сила со планот на плат-
ниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 11/50). 

3) Почнувајќи од 30 септември 1950 година бан-
ките можат да им ја исплатуваат гетов ината- за плати-
само на оние претпријатија за кои што во срокот што 
е прописан со-оваа наредба ке биде поднесен планот 
•на фондот на платите за IV тромесечје на 1950 година. 

" 4) Оваа наредба влегува во сила веднаш. 

Бр. 25440 
18 септември 1950 година 

Белград 

Го застапува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министерот на .надворешната трговија на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

513. 
Врз основа на точ. 3 од Наредбата за мерките за 

•обезбедување прехраната на населението и запазува-
њ е ^ на фондот на добитокот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 55/50) и чл. 5 од Уредбата за снабдува« 
њето на населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/48), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИВРЕМЕНОТО НАМАЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИ-
НИТЕ НА ЛЕБОТ ОД СОЈУЗНОТО ОБЕЗБЕДЕНО 

СНАБДУВАЊЕ 
1. Поради овогодишната суша намален е планот на 

откупот на житариците а со тоа и расположивиот 
фонд на жлтарицнте за прехрана на населението. Со 
,расположивите количини за да се обезбеди равномер-
н а прехрана на населението, со Наредбата на Вла-
дата на ФНРЈ намалени се количините на лебот од 
С О Ј У З Н О Т О обезбедено снабдување просечно за 10'/о. 
При спроведувањето на оваа наредба кај сите потро-
шачки категории не е извршено еднакво намалување, 
но се водеше сметка за тоа нормите на лебот да не 
се намалуваат на децата и на оние категории потро-
шачи што имале досега помали норми. Поради тоа во 
главно намалувањето е извршено кај оние категории 
потрошачи што примале досега релативно поголеми 
количини леб. Штом ке биде возможно, ке се наго-
лгмат количините на леб на поодделни категории ра-
оотмици и службеници што работат на потешки и по-
ни пег,чи работи. 

Спрема горе споменатото, количините на леб од 
сојузното обезбедено снабдување се намалуваат при-
времено почнувајќи од 1 октомври 195У година про-
сечно за 10%, така за поодделни потрошачки катего-
рии да изнесуваат: 

КАТЕГОРИЈА НА 
П О Т Р О Ш А Ч ИТЕ 

Количина на 
лебот 

ЈВ © ѕ ? 
с Ѕ е. 
12 

Р1-а јамски 1.000 30,500 244 
Рш 1.000 30,500 - 244 
Р1-а 750 22,875 183 
Р1-6 750 22,875 -V 183 
Рж-1 750 22.875 1РЧ 
Р1 600 18,ЗОО . 14Ѕ 
Рс-1 его 18.300 146 
Р'2-а 600 18,300 145 
Рж-2' 600 18,300 146 
Р2 450 13,725 ИО 
Рг-2 450 13,725 110 
РЗ 400 12 200 97 
Рг-3 400 12,200 97 
Д1 ЗОО 9,150 73 
По ЗОО 9,150 73 
Со-1 ЗОО 9,150 73 
Се-2 ЗОО 9,150 73 
Л2 340 10,365 83 
ДЗ 350 10,675 85 
Ру 40 1,225 10 
Б (болесници вон болници) 43 1,305 10 
Доилки 116 3,385 28 

Додатоците во преработки од житарици што ги 
примаа пооделни потрошачки категории, пресметана 
се во леб. 

2. Народните одбори и претпријатијата за снабду-
вање на работниците и службениците ке водат сметка 
при расподелбата на расположивите количини на ва-
рива за тежината на работата и за тоа кај кои кате* 
горни потрошачи се намалува количината на леб е« 
оваа наредба. 
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3. Количината на леб што е прописана со одделно 
напатствие за работниците во рудниците и топилни-
ците на олово, бакар, цинк и антимон не се намалу-
ваат. 

Исто така не се намалува ни количината на леб 
што е прописана како сува храна за персоналот што 
следи воз, како и количината на леб што е прописана 
за лучките работници што се сега развратни во Р-1 
•категорија. 

4. Потрошачките карти за предметите на прекра-
сната од сојузното обезбедено снабдуваше ке имаат 
почнувајќи од 1 октомври 1950 година за купување на 
леб следен број купони: 

б р о ј и а к у 11 о н и 

Потрошачки се и а & сз X «ѕ о 
в 

карти ез гс сз 2 ОЈ 
св № го 

а) в » 
да К <4 

а ј»» 
о о _ о д ° > а х СЈ со 3 о (Ј о 1—11 

о о 
о 

о -о <о с> 

А) Основни 
Р1-а јамски 47 25 25 25 122 244 
Рш 47 25 25 25 122 244 
Р1-а 37 18 18 18 92 183 
Р1-6 37 18 18 18 92 333 
Рж-] 37 18 18 18 92 183 
Р1 28 15 15 15 73 146 
Рс-1 28 15 15 15 73 146 
Р2-а 28 15 15 15 73 146 
Рж-2 28 15 15 15 73 П З 
Р2 :• 22 И И 11 55 110 
Рс-2 22 11 11 11 55 110 
РЗ 20 10 10 10 47 97 
Рс-3 20 10 10 10 47 97 
Д1 14 8 8 8 35 73 
По 14 8 8 8 35 73 
Со-1 14 8 8 8 35 73 
Со-2 ' 14 8 8 8 35 73 
Д2 17 8 8 8 42 83 
д з 17 9 9 8 42 85 
Дополнителни 
Ру — — — 10 10 
Болесници вон 

болници — _ 10 10 
Доилки — — — — 28 28 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ..Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија'', а ке се применува од 
1 октомври 1650 година од кој ден престануваат да 
важат прописите што се во противност со неа. 

Бр. 7618 
1 октомври 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стока, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

514. 
Врз основа на чл. 33 од Уредбата за данокот ^ 

промет на производи и точ. 10 од Општите одредби со 
Тарифата на данокот на промет на производи, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СРОКОТ НА ПРИЈАВИТЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ 
КОЛИЧИНИ НА ВИНОТО ОД БЕРБАТА НА 1950 ГОД. 

Како оваа година поради специјални климатски 
прилики берењето на гројзето и производството из ви-
ното ке биде вршено порано одошто обично, тоа про-
изводителите на вино се должни на месниот народен 
одбор да му поднесат пријава за произведените ко-
личини на вино веднаш по завршеното вриење ана-
логно на одредбите од точ. 4 на одделот II од Напат-

ствие™ за наплатување и контрола на данокот на 
промет на производи на шпирит и алкохолни пијалоци 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50), со тоа што оваа 
година исклучително како краен срок за поднесување 
на пријави ке биде 20-ти октомври. 

Се забранува секоја продажба на ново вино пред 
.извршеното мерење на произведените количини од 
•страна на месниот народен одбор. 

Оваа нарелба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", 

Бр. 26787 
1 октомври 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, е. р. -

515. 
Врз основа на чл. 2 ст. 4 од Уредбата за струч-

ното оспособување и званијата на работниците, до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ СТРУКИ И ДРЖАВНИ ОРГАНИ 
ШТО СЕ МАТИЧНИ ЗА ПООДДЕЛНИ СТРУКИ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

1) Се востановуваат следните струки на работни-
ците: 
Ознака на струките Назив на струките 

01 Рударска струка 
02 Талионичарска (топионичарска) 

струка 
ОЗ Металска струка 
04 Електротехничка струка 
05 Техничка струка за електроврски 
Об Кинотехничка струка 
07 Градежна струка 
08 Бродоградителска струка 
09 Графичка струка 
10 Струка за производство на папир 
11 Кожарска струка 
12 Гумарска струка 
13 Текстилна струка 
14 Прехранбена струка 
15 Тутунска струка 
16 Стакларска струка 
17 Керамичка струка 
18 Ватростална струка 
19 Хемиска струка 
20 Хемиско - фармацеуте^ - биолошка 

струка 
21 Струка за производство на гра-

дежен материјал 
Дрво - преработувачи (дрво-обра-

ботувачка) струка 
СЂ Струка на одгледување шуми 
24 Струка за експлоатација на шумите 
ѓ'г Поледелска струка 
26 Саобраќајна струка 

Угостителска струка 
28 Трговска струка 

2) поодделни струки поброени во точ. 1) се 
определуваат хако матични следните државни органи: 

а) Согетог за енергетика и екстрактивна инду^ 
стрија на Ел&дата на ФНРЈ: -

01 ^уда^ска струка 
О? Тетиев б а р с к а струка 
18 Ватростална струка 

б) Ож»ет за мапгмногоадба на РлаХа^а ла ФНРЈ: 
03 Метална струка 
04 Електротехничка струка 
08 Бродоградителска струна 

Среда, А октомври 1950 



Среда, 4 октомври 1950 

Ознака на струките Назив на етруките 
1:) Советот за саобраћај и врски на Владата на 

ФНРЈ: 
. 05 Техничка струка за електроврс.чи 

26 Саобраќајна струка 
г) Советот за градежништво и градежна инду-

стрија ка Владата на ФНРЈ• 
07 Градежна струка 
21 Струка за производството на гра-

дежен материјал 
17 Керамичка струка 

лЛ Советот за наука и култура на Владата на 
ФИ РЈ : 

Об Кинотехничка струка 
09 Графичка струка 

гј) Советот за преработувачки индустрија иа Вла-
дата на ФНРЈ; 

10 Струката за производство на папир 
11 Кожарска струка 
12 Гумарски струка 
13 Текстилна струка 
16 Станарска струка 
19 Хемиска струка 
20 Хемиско - фармацеуте^ - биолошка 

струка 
22 Драо - преработувачки (дрво-обра-

ботувачка) струка 
24 Струка за експлоатација на шумите 

е) Советот за промет со стока на Владата на 
ФНРЈ: 

14 Прехранбена струка 
15 Тутунска струка 
27 Угостителска струка 
28 Трговска струка 

ж) Советот за земјоделие и шумарство на Владата 
-на ФНРЈ: 

23 Струка за одгледување на шумите 
25 • Поделела струка 

з ) Советите на Владата на ФНРЈ што се надлежни 
за определените струки што се поброени во точ. 2) 
иа ова решение, можат да определат поодделни ре-
сори чи ето работење тие го обединуваат да бидат 
матични за поодделни струки или за извесни зани-
мања на поодделни струки. 

4) Државните органи што се определени како ма-
тични под том. 2 и 3) га ова гешеиие должни се да 
ги у тво дат занимањима што с м е с т у в а а т во рамките 
на поодделни струки за кои што се матични. При 
утврдувањето на тие занимања тие се должни да 
соработуваат го државните органи што обединуваат 
.претпријатија со значителен број работници од дотич-
и т е струки односно занимања. 

5) Државните органи што се определени како ма-
тични по точ. 2) и 3) .на ова решение должни се до 
20 октомври 1950 година, ко согласност со Министе-
рот на трудот на ФНРЈ, да подготват (изработат) за 
логичните занимања привремени распореди на рабо-
тите во групи со номенклатура на запирањата што 
суштествуваат во струките за кои што се тие матични. 
Работите ке се расподелат во групи спрема степенот 
на стручноста, што значи дека секој правилник ке 
мора да содржува за поодделни занимања сите сте-
пени на стручноста т. е,, сите звања. Привремените 
распореди служат за преведување на работниците. 
Овие привремени распореди на работите во група 
треба во применувањето да се проверуваат и врз о-
снова на тоа да се ревидираат до 31 март 1951 го-
дина. 

Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

К. бр. 263 
3 октомври 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 4 

Претседател на Сојузната планска комисија, 
Борис Кидрич, с. р. 

536. 
По укажана потреба а во согласност со Министерот 

ка финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛАСТИЦА ГА НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ВОЗДУ-
ШНИ ЛИНИИ НА ФНРЈ — НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА 

ЗАГРЕБАЧКИОТ ВЕЛЕСАЕМ 

1) На странските посетители на Загребачкиот веле 
саем им се одобрува повластица од 30% од редовната! 
тарифа на меѓународните воздушни линии на ФНРЈ* 
така да цената на картата изнесува: 
— на линијата Франкфурт—Загреб—Франкфурт $ 84.00 
— ка линијата Минхен-—Загреб—Минхен * $ 56.00 

Повластената авионска карта важи во заминува-
њето од 18 IX, а во враќањето од 14 X 1950 година. 

3) Повластената авионска карта важи ако е на неа 
означено „Загребачки велесаем",. односно во враќа-
њето ако е заверена со печат од управата на Веле-
•саемот. Во противно, авионската карта важи за вра-
ќање со плаќање на разликата од редовната цена за 
довоѓање и враќање. 

4) Горната повластица не важи за деца и багаж. 
5) Ова решение влегува во' сила веднаш. 

Бр. 8596 
28 септември 1950 година 

Белград 

Министер на сасбракајот на ФНРЈ, 
Влада Зечевић, е. р. 

Го застапува 
Министерот на финансите па ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 
инж. Милентије Попов™, е. р. 

517. 
Врз основа на чл. 24 од Уредбата за регулирање 

издат: мнт е и платите на работниците и наместениците 
во државно-столачските и приватните претпријатија, 
приватните установи и организации („Службен лист .ма 
ДФЈ", бр. 24/45 и „Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/47), 
а во спогодба со Советот за законодавство и изградба 
на к а р а н а т а власт на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПЛАТИ НА ЧИСТАЧКИТЕ ЗА-

ПОСЛЕНИ ВО НАДЛЕШТВАТА, УСТАНОВИТЕ И 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

1) Пијачките запослени во надлештвата, устане* 
вите и претпријатијата, се плаќаат по работен учинок. 

2) Како единица на мера на работниот учинок на 
тепачките се зема квадратен метар од површината на 
душемето од просториите во кои што се одржува чи-
стотијата. 

3) Бројот на работните места на пи јачките во 
надлештвата, установите и претпријатијата се утврдува 
спрема повратената од душемето на просториите за 
чистење, со тоа како општ норматив за утврдување на 
секое работно место да се зема поврвина од најмалку 
400 м2. 

За секој квадратен метар се одредува од 5—8 ди-
нари месечно. < 

Органот што го донесува решението за системати-
зација на работните места, определува во границите на 
општиот норматив од претходниот став просечна по-
врвина на просториите за чистење по една чистачка & 
станата на плаќањето по квадратен метар во пооддел-
ни надлештва, установи и претпријатија. 
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4) Раководителот на надлештво™, установата или 
претпријатието определува во рамките на нормативите 
и отопите на плаќањето, одредени од страна на орга-
нот за систематизација, конкретни норми и плати по 
единица на мера на работниот учинок за поедини чи-
стачка земајќи ги при тоа во оглед условите и тежи-
ната на одржувањето чистотијата во поодделни про-
стории (видот и квалитетот на душемето, бројот на 
прозорците во просториите, средствата за одржување 

„ма чистотијата, бројот на лицата што работат и број 
на лицата што довоѓаат во просториите и ел.). 

5) Во претпријатијата по ова решение ке се пла- > 
ќаат само чистачките што одржуваат чистотија по кан-
целариите, додека за чистење на останалите простории 
важат постоевте прописи за распоредот иа работите 
во групи. 

6) Ова решение се однесува само на чистачки што 
вршат чистење како- единствена работа. Персоналот 
што покрај чистења врши и други работи, како на 
пример работи на вратар, домаќин на зграда, курир и 
сл., ке се наградува како и до сега. 

7) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Наро-
дна Република Југославија", кога за плаќање на чи-
стачките престанува да важи Напатствието од Мини-
стерството на трудот на ФНРЈ бр. 18570 од 18 декем-
ври 1947 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 109/47), 
а плаќањето во ова решение ке се спроведе најдоцна 
до 1 декември 1950 година. 

Бр. 8939 
23 септември 1950 година 

Белград 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Веќеслав Хољевац, е. р. 
! 

1 
518. 

Врз основа на точ. 2 од Наредбата за постапката 
при проектирањето и градењето на електричните во-
дови на местата на крстосвање со железничките пруги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/50), а во спогодба 
со Министерот на железниците на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ЕЛЕК-
ТРИЧНИ ВОДОВИ НА МЕСТАТА КА КРСТОСВАЊЕ 

СО ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРУГИ 
1) Се проппсуваат технички прописи за градење 

иа електрични водови на местата на крстосвање со 
железничките пруги, кои што се сотавен дел на ова 
решение и што ке бидат одделно отпечатени како при-
лог бр. 10 на „Службениот лист на ФНРЈ". 

2) Овие технички прописи задолжително ке се 
"применуваат на целата територија на Федеративна На-
родна Република Југославија при градењето ра елек-
трични водови иа местата на крстосвање со железнич-
ките пруги. 

3) Ова решение влегува во сила со денот ма обја-
вувањето во „Службениот лист па Федеративна На-
1родна Република Југославија". 

Бр .3726 
27 септември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата па ФНРЈ 

Претседател на Советот за енергетика 
и екстрактивна индустрија. 
Светозар Вукмановић е. р. 

Согласен, 
Министер на железниците на ФНРЈ. 

инж. Тодор Вујасиновиќ, е. р. 

РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СВЕТСКА-
ТА МЕТЕОРОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД СТРАНА 

НА ВЕНЕЦУЕЛА 

Владата на Соединетите Амерички Држави со сво-
ето писмо од 13 јули 1950 година ја извести амба-
садата на Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Вашингтон дека на ден 16 јуни 1950 година 
е депониран ратификациониот инструмент за свет-
ската метеоролошка организација од страна на Вене-
цуела. Аналогно со членот 35 Конвенцијата влезе 
во сила во однос на Венецуела на 16 јули 1950 година. 

: Југословенскиот ратификационен инструмент од 
споменатата конвенција депониран е во Вашингтон на 
7 декември 1948 година а Конвенцијата е објавена зо 
„Службениот лист на ФНРЈ" бр. 80-од 18 септември 
1948 ГОДИНа. . . . I-;: 

Бр. 415980. — Од Министерството на.. надворе-
шните работи, Белград, 29 август 1950 година. . 

ПРИСТАП ОД СТРАНА НА ДАНСКА КОН ПРОТОКО-
ЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ МЕНУВААТ КОНВЕНЦИЈАТА 
ЗА СУЗБИВАЊЕ ТРГОВИЈАТА СО ЖЕНИ И ДЕЦА 
ОД 30 СЕПТЕМВРИ 1921 ГОДИНА И КОНВЕНЦИЈАТА 
ЗА СУЗБИВАЊЕ ТРГОВИЈАТА СО ВОЗРАСНИ ЖЕНИ 
ОД 11 ОКТОМВРИ 1933 ГОДИНА И ПРОТОКОЛОТ 
СО КОЈ ШТО СЕ МЕНУВА МЕЃУНАРОДНАТА КОН-
ВЕНЦИЈА ЗА СУЗБИВАЊЕ ПРОМЕТОТ И ТРГОВИ-

ЈАТА СО НЕМОРАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ ОД 12 
СЕПТЕМВРИ 1923 ГОДИНА 

Генералниот секретаријат на Обединетите нации, 
со своето писмо од 29 ноември 1949 година го извести 
Министерството на надворешните работи на Федера-
тивна Народна Република Југославија дека на 21 но-
ември 1949 година се депонирани од страна на Данска 
инструментите за пристап кон Ппотоколот со кој што 
се менува Конвенцијата за сузбивање трговијата со 
жени и деца од 30 септември 1921 година и Конвен-
цијата за сузбивање трговијата со возрасни жени од 
11 октомври 1933 година склучена и потписана во Лејк 
Саксес на 12 ноември 1947 година и Протоколот со кој 
што се менува Меѓународната Конвенција за сузби-
вање прометот и трогивајата со неморални публика-
ции потписани во Женева на 12 септември 1923 година 
склучена во Њу-Јорк на 12 ноември 1947 година. 

Југославија ги потписа овие протоколи без резер-
ва на 12 ноември 1947 година. 

Бр. 417527 — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 1 септември 1950 година. 

ПРИСТАП ОД СТРАНА НА АУСТРИЈА КОН ПРОТО-
КОЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ МЕНУВААТ СПОГОДБИТЕ, 
КОНВЕНЦИИТЕ И ПРОТОКОЛИ!^ ЗА ОПОЈНИТЕ 
ДРОГИ ПОТПИСАНИ ВО ХАГ НА 23 ЈАНУАРИ 1912 
ГОДИНА, ВО ЖЕНЕВА НА И ФЕВРУАРИ 1325 ГО-
ДИНА, НА 19 ФЕВРУАРИ 1925 ГОДИНА И НА 13 
ЈУЛИ 1931 ГОДИНА, ВО БАНГКОК НА 27 НОЕМВРИ 

1931 ГОДИНА И ВО ЖЕНЕВА НА 26 ЈУЛИ 1938 
ГОДИНА 

Генералниот секретаријат на Обединетите нации, 
со своето писмо од 13 јули 1950 година го извести 
Министерството на надворешните работи на Федера-
тивна Народна Република Југославија дека на 17 мај 
1950 година е депониран од страна на Аустрија ин-
струментот за пристапот кон Протоколот со кој што 
се менуваат Спогодбите. Конвенциите и Пиотокожите 
за опојните дроги потписани во Хаг на 23 јануари 
1912 година, во Женева на 11 февруари 1925 I олива, 
на 19 февруари 1925 и на 13 јули 1931 година ко 
Бангкок на 27 ноември 1931 година и во Женева на 
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26 јуни 1933 година склучена и потписана во Лејк 
Сакссс на 11 декември 1943 година. 

Југословенскиот рат иф шеапи он ен инструмент на 
овој Протокол е депониран на 19 мај 1918 година а 
Протоколот е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ" 
бр. 21/48. 

Бр. 413708. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 4 септември 1950 година. 

ПРИСТАП НА БУРМА И АУСТРИЈА КОН ПРОТОКО-
ЛОТ СО КОЛ ШТО СЕ СТАВААТ ПОД МЕЃУНАРОД-
НА КОНТРОЛА ДРОГИТЕ ШТО НЕ СЕ ОПФАТЕНИ 
СО КОНВЕНЦИЈАТА ОД 13 ЈУЛИ 1931 ГОДИНА ЗА 
ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕГУЛИРА-
ЊЕ РАСПОДЕЈ1БАТА НА ОПОЈНИТЕ ДРОГИ ИЗМЕ-
НЕТА СО ПРОТОКОЛОТ ВО ЛЕЈК САКСЕС НА 11 

ДЕКЕМВРИ 1916 ГОДИНА 

Генералниот секретаријат на Обединетите нации со 
своите писма од 13 март 1950 година и 15 јуни 1950 
година го извести Министерството на надворешните 
работи на Федеративна Народна Република Југославија 
дека на 2 март 1950 година е депониран од страна на 
Бурма, а на 17 мај 1950 година од страна на Аустрија 
инструментот за пристапот кон Протоколот со кој што 
се ставаат под меѓународна контрола дрогите што 
не се опфатени со Конвенцијата од 13 јули 1931 година 
за .ограничување производството и регулирање распо-
делбата на опојните дроги, изменета со Протоколот 
што е потписан во Лејк Саксес на 11 декември 1945 
година склучена и потписана во Париз на 19 ноември 
1948 година. 

Југословенскиот рати фаќанион ен инструмент на 
озој Протокол депониран е на 10 јуни 1949 година, а 
Протоколот е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", 
бр. 41/49. 

Бр. 413708 — од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 4 септември 1950 година. 

РАТИФИКАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА 
РАДИОДИФУЗИЈАТА СО КОПБИХАШКИОТ ПЛАН 

ОД СТРАНА НА АЛБАНИЈА 

Данското пратеништво во Југославија, со својата 
нота од 28 јули 1950 година, го извести Министер-
ството на надворешните работи на Федеративна На-
родна Република Југославија дека на 10 јули 1950 го-
дина .е депониран од страна на Албанија ратнфика-
цпсииот инструмент на Европската конвенција за ра-
диодифузијата со Копеихашкиот план и со Завршниот 
протокел, што се потписани во Копенхаген на 15 сеп-
тември 1950 година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент е де-
пониран на 2 јуни 1950 година, а Конвенцијата е обја-
вена во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 24 од 1 
април 1950 година. 

Бр. 416159. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 29 август 1950 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
Н А НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Ре-
публике Хрватске, во бројот 41 од 12 август 1950 
година, објавуваат: 

Указ за укинување Министерството на државните 
поледелски имоти и Комитетот за надворешна трго-
вија и за оснивање Министерството за увоз и извоз; 

Уредба за оснивање Генерална дирекција за гра-
дежништвото; 

Уредба за укинување Главните дирекции на Ми-
нистерството на дрвната индустрија на Народна Репу-
блика Хрватска; 

Уредба за воведување дозвола за боравокот на 
подрачкето на Народниот одбор на град Опатија; 

Уредба за изменувањата и дополнувањата на 
Уредбата за накнадата па трошковите на сведоците, 
вештите лина и толкувачите во кривичната постапка; 

Наредба за забранување снимањето на војните 
и другите обектп; 

Решение за е опивањето и надлежноста на Бирото 
за унапредување на административното работење. 

Во бројот 42 од 16 август 195,1 година, објавува: 
Уредба за постојаните судски толкувачи. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије", 
во бројот 25 од 23 август 1950 година објавува: 

Уредба за пренесување Главната дирекција на 
претпријатијата за откуп на кожа I и волна во надле-
жност на Министерството на државните набавки; 

Уредба за укинување на главните дирекции на 
Министерството на државните набавки; 

Уредба за укинување на главните дирекции на зе-
мјоделските дебра на Министерството на државните 
земјоделски добра; 

Решение иа Владата ка МРС за оснивање Совет вл 
одликувања; 

Решение на Владата на НРС за определување на 
срокот за одржување на првото заседание на работ-
ничките совети во претпријатијата во кои што се за-
послени до 30 работници и службеници; 

Познаник за ликвидација на заплетените задруги; 
Наредба за видовите ка оружје за кои што можат 

да ге издаваат дозволи за набавка односно за држење 
и носење на оружје; 

Наредба за собирање на ушурот односио уемот од 
металците, крупарите и круњачите и за собирање на 
матшпулативните од вишоци на житарнците од мел те-
ците по економската 1950/51 година; 

Напатствие за извршување на Наредбата за нд Је-
на дата за употребата на мобилизираните приватни 
теретни моторни возила; 

Решение за менување на седиштето на Контролата 
на мери и драгоцени метали од Приштина до Призрен, 

Во бројот 23 од 11 септември 1950 година обја-
вува: 

Правилник за давање одобрение за изградба на 
градежни обекш и други постојани и времени построј-
ки ло шумите и нивната непосредна околија; 

Правилник за положаите и чиновите во добровол-
ното ватрогаство; 

Правилник за униформата на членовите на опера-
тивните единици и функционерите иа доброволните 
ватрогасни здружесгва; 

Ценовник за паричната накнада за одземаното 
оружје«; 

Решение за времени технички прописи за лесни 
градежни плочи од дрвена волна и минимален мате-
ријал за спојување; 

Решение за времените технички прописи за тули; 
Решение за времените технички прописи за рабо-

тите во градежништвото; 
Во бројот 27 од 25 септември 1950 година обја-

вува: 
Решение за предавање на Централниот радиоин-

ститут во Белград на Српската Академија на науки и 
ставање на работничкиот техникум во Белград и ни-
жата индустриска школа во Ниш под раководство НА 

Стрина 922 — Број 57 



Среда, 4 октомври 1950 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 57 — Страна 923 

Генералната дирекција на металната индустрија на 
НРС; 

Решение за определуваше на сточарските и сви-
њогојните и козјарско-овоштарните реони и висината 
на нормите по кои што ке се определува задолжител-
ната испорачка на месо, слаби свињи и маст; 

Правилник за пополнување на општото образова-
ние на стручната опрема на воспитаниот персонал; 

Напатствие за докажување на стручната спрема за 
вршење на занетската радиност. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈ-
ВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
Народне Републике Србије" во бројот 13 од 1 септем-
ври 1950 година објавува: 

Наредба за длабокото орање. 
Во бројот 14 од 15 септември 1950 година нема 

службен дел. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине" во бројот 26 од 12 август 1950. година обја-
вува: 

Указ за укинување Комитетот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата на НР Б и 
X, и Министерството н државните земјоделски добра 
на Владата на НР Б и X и за оснивање Совет за за-
конодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на НР Б и X; 

Указ за размешување и назначување министри на 
Владата на НР Б и X; 

Уредба за Комитетот за водостопанство на Вла-
дата на НР Б и X: 

Решение за назначување на Советот за законодав-
ство на народната власт на Владата на НР Б и X; 

Решение за одредување срокот за распишување 
избори за работнички совети за државните работнич-
ки претпријатија и стопанските претпријатија на оп-
штествените организации; 

Решение за определување срокот на првото засе-
дание на работничкиот совет во претпријатија во кои 
што се запослени то о0 работници и службеници; 

Решение за висината на давате-то нп аванс' на про-
изводителите на арпаџик; 

Решение за количината на житарици што им се 
оставаат на селанските работни задруги за семе; 

Решение за опоеделување единствени цени на чо-
рапи ; 

Решение за определување единствени цени на пе-
чурките за крпење чорапи; 

Решение за определување единствени цени за дет-
ски кондури; 

Решение за определување единствени цени за спа-
в а л и соби. 

Во бројот 27 од 26 август 1950 година објавува: 
Указ за определување претпријатијата од локално 

значење за претпријатијата од републичко значење; 
Указ за определување установите од локално зна-

чење за установи од републичко значење; 
Наредба за собирање уемот од мелниците, крупа-

рите и круњачите, за водења книги и евиденции на 
мелничарскиот ушур и за собирање манипулативните 
одвишоци на житарици од мелниците во економската 
1950/51 година; 

Наредба за определување ловостој на заштитената 
дивина: 

Наредба за забрана на ловот на ретките и проре-
дените видови на заштитена дивина; 

Решение за назначување, повремени арбитри на 
Државната арбитража при Владата на НР В и X; 

Решение за определување единствени цени за жен-
ски марами, и чорапи; 

Исправка на Решението за определување един-
ствени цени за кожни папучи; 

Исправка на Напатствието за составот, избирање-
то и работењето на куќниот совет и општиот собор 
на станарите. 

Во бројот 28 од 9 септември 1950 година објавува:* 
. Уредба за укинување на Главната дирекција за 

градежни материјали; 
Уредба за Генералната дирекција за градежништво 

на Владата на НР Б и X и Генералната дирекција на 
градежната индустрија на Владата на НР Б и X; 

Уредба за Заводот за геолошки истражувања во 
Сарајево; 

Напатствие за извршување Уредбата за ревизија 
и ликвидација на фондовите, административните де-
позити, остави, кауции и парични средства на бившите 
здружества; 

Решение за Детскиот дом за тракомични деца во 
Рељево; 

Решение за претворување Нижото поледелско учи-
лиште во Бос. Дубица во Средно поледелско учили-
ште; 

Решение за претворување Нижото поледелско учи-
лиште во Маглај во Средно поледелско училиште; 

Решение за Средното поледелско училиште во 
Гацко; 

Решение за определување единствени цени за ра-
зни производи од металната индустрија. 

Во бројот 29 од 13 септември 1950 година обја-
вува : 

Указ за свикување на Народната скупштина на 
НР В и X во VIII редовно заседание: 

Правилник за учење и владање на учениците на 
средбите исредните стручни школи; 

Напатствие за располагање со средствата оства-
рени со оделни износи додадени врз единствените 
цени; 

Решение за Детскиот дом за глувонеми деца во 
Сарајево; 

Решение за Детскиот дом за дебилни деца во Са-
рајево; 

Решение за Детскиот дом за имбецили« леца во 
Зовиќ; 

Решечие за Детскиот дом во Пре-пор: 
Решение за Детскиот дом во Врањско; 
Решение за Детскиот дом во Добриња; 
Решение за определување единствени цени за бра-

вите од типот „Тврди"; 
Решение за определување единствени цени на 

кориите од неолупен ракит за пренос; 
Решение за определување единствени цени на ма-

шките чарапи и гарнитури на чаршави за маси; 
Решение за определување единствени цени за ком-

бинована кујна; 
Решение за определување единствени цени за ма-

шки свилени чорапи; 
Решение за определување единствени цени за ра-

зни производи на ткстилната индустрија. 
Во бројот 30 од 20 септември 1950 година обја-

вува . 
Указ за определување претпријатија од локално 

значање за претпријатија од реп^-бличко значење: 
Уредба за укинување Уредбата за организација 

откупот на стоката, сточните производи и храна за 
добиток и за Главната дирекција за откуп и ппомет 
со стока, сточни производи и храна за добиток; 

Уоедба за укинување Управата за мелничарстзо 
на Министерството на државните набавки и Управата 
за планини и кланична индустрија на Министерството 
на државните набавки: 

Напатствие за состав и водење на државните ма-
тични книги; ' ' 
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Решение за пониските единствени цени на произ-
водите и услугите со важност на територијата на ПР 
Босна и Херцеговина. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

,,Службени лист Народне Републике Ирис Горе" 
во бројот 21 од 31 јули 1950 година објавува: 

Закон за вршење на старателството; 
Закон за одржување ма жил шин ит е згради; 
Закон за изменувањата и дополнувањата на За-

конот за избирање одборници за народни одбори во 
Народна Република Црна Гора; 

Закон за имотните односи на брачните другари; 
Уредба за отпивањето на Заводот за геолошки п-

стражувања на Народна Република Црна Гора.; 
Наредба за распнување избори за избирање еден 

одборник и негов заменик на Околискиот народен од-
бор во Бар и тоа во изборната единица Пристаниште 
бр. 1 Градски народен одбор Улцињ; 

Решение за наименување членови на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на Народната Република Црна Гора. 

Во бројот 22 од 10 август 1950 година објавува: 
Одлука на Народната скупштина на НР Црна Гора 

за потврдување уредбите на Владата на НР Црна Гора 
што се донесени во периодот од 16 јануари до 20 јули 
1950 година; 

Одлука за распуштање на Народната скупштина 
на Народната Република Црна Гора од првото свику-
вање; 

Одлука на Народната скупштина на Народната Ре-
публика Црна Гора за потврдите Указите на Президи-
умот на Народната скупштина на НР Црна Гора што 
се донесени во времето помеѓу VI и VII редовно за-
седание на Народната скупштина на НР Црна Гора; 

Одлука на Народната скупштина на Народната Ре-
публика Црна Гора за разрешувањето од должност 
судијата на Окружниот суд во Бијело Поље и изби-
рање на двајца нови судии; 

Указ за утврдување вкупниот број на народните 
•пратеници и за поделбата на територијата на Народна 
Република Црна Гора на изборни околии за избирање 
народни пратеници на Народната скупштина на На-
родна Република Црна Гора што се расписани за 8 
октомври 1950 година; 

Указ за назначување Изборна комисија на Народ-
ната Република Црна Гора; 

Указ за назначување околиски изборни комисии 
за избори на народни пратеници на Народната скуп-
штина на Народна Република Црна Гора; 

Указ за помилување лицата што се осудени со 
извршни пресуди на околиските и окружните народни 
судови; 

Уредба за оснивање Комитетот за увоз и извоз: 
Решение за определување срок на заседанијата на 

работничките совети во претпријатијата на територи-
јата на Народна Република Црна Гора во која се за-
нос,; знп до 30 работници и службеници; 

Решение за определување срок за распишување 
првите избори за работнички совети на државните 
стопански претпријатија на територијата на Народна 
Република Црна Гора. 

„Службен весник на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ" во бројот 7 од 1 октомври 1950 
година објавува: 

Указ за одликувањата бр.: 93/50, 98/50, и 107/50. 

е О Д Р Ж А ,5: 
Страна 

508. Уредба за стручно оспособување и з и н и ј а 
на работниците — 913 

509. Уредба за платите и накнадите на работни-
ците и службениците — слушателите на 
курсеви за стручно издигнување — 915 

510. Напатствие за наплатување разликите во 
цените и за начинот на фактурисан^ во 
прометот со житарица. 916 

511. Наредба за денот на почетокот и свршен-
иот на преведувањето на работниците во 
званима и мерките за спроведување Уред-
бата за стручното оспособување и званијата 
па работниците — — 917 

512. Наредба за поднесување планови на фондот 
на платите за IV тромесечје на 1950 година 918 

513. Наредба за привременото намалување коли-
чината на леб од сојузното обезбедено сна-
бдување — _ — 918 

514. Наредба за срокот на пријавување произ-
ведените количини вино од бербата на 1950 
година — — — 919 

515. Решение за определување струките и др-
жавните; органи што се матични на работ-
ниците — — — 919 

516. Решение за повластените на меѓународните 
воздушни линии на ФНРЈ — на посетите-
лит е на Загребачкиот велесаем 920 

517.; Решение за определување плати на чистач-
- ки што се запослени .во надлештва, уста-

нови и претпријатија — 920 
518. Решение за техничките прописи за градење 

електрични водови на местата на крстосу-
вањето со железничките линии 921 

Ратификација .на Конвенцијата за Светската ме-
теоролошка организација од страна на Ве-
нецуела — — 921 

Пристап од страна на Данска кон Протоколот со 
кој се менува Конвенцијата за сузбивање; 
трговијата со жени и деца од 30 септември 
1921 година и Конвенцијата за сузбивање 
трговијата со возрасни жени од 11 октом-
ври 1933 година и Протоколот со кој се ме-
нува Меѓународната конвенција за сузби-
вање прометот и трговијата со неморални 
•публикации од 12 септември 1923 година — 921 

Пристап од страна на Аустрија кон Протоколот 
со кој се менуваат Спогодбите, Конвенци-
ите и Протоколите за опојните дроги што 
се потписани во Хаг на 23 јануари 1912 го-
дина, во Женева на 11 февруари 1925 го-
дина, 19 февруари 1925 година и 13 јули 
1931 година, во Бангкок на 27 ноември 1931 
година и во Женева на 26 јуни 1931 година 921 

Пристап на Бурма и Аустрија кон Протоколот 
со кој што се ставаат под меѓународна кон-
трола дрогите што не се опфаиати со Кон-
венцијата од 13 јули 1931 година за огра-
ничување производството и регулисање ра-
споделбата на опојни дроги, што се изме-
нети со Протоколот во Лејк Саксес од 11 
декември- 1946 година — 922 

Ратификација на Европската конвенција за ра-
диодифузија со Копенхагенскиот план од 
страна на Албанија — 922 

Издавач: „Службена лист на ФНРЈ" новинарско изда начко претпријатие — Белград Бранкова ул- бр. 20. 
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