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224. 
Врз о ш ова на чл. 74 точ. 15 во врска со гоч. 6 

од Уставот на ФНРЈ, Президиум от на Народната скуп-
штина на Федеративна Народна Република Југосла-
вија, по предлог на Претседателот на Владата на 
ФНРЈ, издава 

У К А З 
6А УКИНУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПОЛЕДЕЛ-
СТВОТО, МИНИСТЕРСТВОТО НА ШУМАРСТВОТО, 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЛЕСНАТА ИНДУСТРИЈА, 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ГРАДЕЖИТЕ, МИНИСТЕР-
СТВОТО НА ТРГОВИЈАТА И СНАБДУВАЊЕТО И 
М¥ШСТЕР£ТВОТО ЈНА ДРЖАВНИТЕ НАБАВКИ НА1 

ВЛАДАТА НА ФНРЈ И ЗА ОСНИВАЊЕ СОВЕТ ЗА 
ПОЛЕДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО, СОВЕТ ЗА ПРЕРА-
БОТУВАЧИ ИНДУСТРИЈА, СОВЕТ ЗА ГРАДЕЖНИ-
ШТВО И ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, СОВЕТ ЗА ПРО-
МЕТ СО СТОКА И СОВЕТ ЗА САОБРАКЈАЈ И ВРСКИ 

НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
I 

Р а с т и т е на оперативното раководење од ресорот 
на поледежтвото, шумарството, лесната индустрија, 
градежите, трговијата и снабдувањето и државните 
набавки, кои што беа во надлежност на министер-
ството на ттоледелството, шумарството, лесната инду-
стрија, грабежите, трговијата и снабдувањето и др-
жавните набавки на Владата на ФНРЈ, се пренесуваат 
во надлежност на народните републики. 

II 
Се укинуваат следните министерства на Владата 

на ФНРЈ: , 
Министерството на поледелството, 
Министерството на шумарството, 
Министерството на лесната индустрија 
[Министерството на градените, 
Министерството на трговијата и снабдувањето, 
Министерството на државните набавки. 

III 
1) За општо раководство со работите на поледел-

ството, шумарството и водостопанството од Сојузната 
надлежност како и за координацијата на дејностите 
на органите од народните републики што се надлежни 
за тие работи, се оснива Совет за поледелство и шу-
марство на Владата на ФНРЈ. 

На чело на Советот за поледелство и шумарство 
на Владата на ФНРЈ е претседател на Советот кој што 
е Министер на Владата на ФНРЈ. 

Советот за поледелство и шумарство на Владата 
на ФНРЈ го сочинуваат покрај Претседателот на Со-
ветот Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседате-
лот на Комитетот за водостопанство на Владата на 
ФНРЈ и Министрите од владите на народните репу-
блики што се надлежни за работите на поледелството 
и шумарството. 

2) За општо раководство со работите на прера-
ботувачката и локалната индустрија од сојузната на-
длежност како и за координација дејноста на органите 

на народните републики што се надлежни за тие ра-
боти се оснива Совет За преработувачка индустрија 
на Владата на ФНРЈ. 

На чело на Советот за преработи'ванка индустрија 
на Владата на ФНРЈ е Претседателот на Советот кој 
што е Министер на Владата на ФНРЈ. 

Советот за преработувачка индустрија на Владата 
на ФНРЈ го сочинуваат покрај Претседателот на Со-
ветот, претседателот на Комитетот за локално стопан-
ство и комунални работи на Владата на ФНРЈ и ми-
нистрите од владите на народните републики4, што се 
надлежни, за работите на преработувачката и локал-
ната индустрија. 

3) За општо раководство со работите на граде-
жништвото и градежната индустрија од сојузната на-
длежност, како и за координација на дејноста на ор-
ганите на народните републики што се надлежни за 
тие работи се оснива Совет за градежништво и гра-
дежна индустрија на Владата на ФНРЈ. 

На чело на Советот за градежништво и градежна 
индустрија на Владата на ФНРЈ е претседател на Со-
ветот кој што е министер на Владата на ФНРЈ. 

Советот за градежништво и градежна индустрија 
на Владата на ФНРЈ го сочинуваат покрај претседа-
телот на Советот, претседателот на Комитетот за ло-
кално стопанство и комунални работи на Владата иа 
ФНРЈ и министрите од владите на народните репу-
блики што се надлежни за работите од градежни-
штвото и градежната индустрија. 

4) За општо раководство со работите на тргови-
јата, снабдувањето, државните 'набавки, туризам и 
угостителството од сојузната надлежност како « за 
координација на дејноста на органите од народните 
републики што се надлежни за тие работи, се оснива 
Совет за промет со стока на Владата на ФНРЈ. 

На чело на Советот за промет со стока на Вла-
дата на ФНРЈ е претседател на Советот кој што е 
министер на Владата на ФНРЈ. 

Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ 
го сочинуваат покрај претседателот на Советот, прет-
седателот на Комитетот за туризам и угостителство 
на Владата на ФНРЈ и министрите од владите на на-
родните републики што се надлежни за работите на 
трговијата, снабдувањето и државните набавки. 

5) Се оснива Совет за саобраћај и врски на 
Владата на ФНРЈ како нејзин орган за координација 
на работите од железничкиот, воздушниот, речниот, 
поморскиот и патниот саобракјај и врските. 

На чело на Советот за саобраћа ј и врски на Вла-
дата на ФНРЈ е претседател на Советот кој што е 
Министер на Владата на ФНРЈ. 

Советот за саобраћа ј и врски на Владата на ФНРЈ 
го сочинЈпваат, покрај Претседателот на Советот, Ми-
нистерот на железниците на Владата на ФНРЈ, Мини-
стерот на поморството на Владата на ФНРЈ, Мини-
стерот на поштите на Владата на ФНРЈ и Министерот 
на саобракјајот на Владата на ФНРЈ. 

IV 
Претседателот на Владата на ФНРЈ ке го изврши 

овој указ. 
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V 
Овој указ влегува во сила со денот на објавува-

њето ВЈ „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 467 
11 април 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

Брз основа на чл. 74 том. 13 од Уставот на ФНРЈ, 
БО врска со Указот на Президиумот на Народната! 
скупштина на ФНРЈ, бр. 467 од 11 април 1950 година, 
а по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ,' 
ПрезкдПумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија, донесува 

У К A 3 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ МИНИСТРИ 

НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
1 

Се разрешуваат од должноста: 
Министерот на поледелството на Владата на ФНРЈ 

инж Мијалко Тс дор ов ич, 
Министерот иа шумарството на Владата на ФНРЈ 

др Васа Чу орило вич, 
Министерот на трговијата и снабдувањето на 

Владата на ФНРЈ Осман Карабегович, 
Министерот на градежите на Владата на ФНРЈ 

Влада Зечевич, 
Министерот на саобракјајот на Владата на ФНРЈ 

Божидар Масларић, 
Министерот на трудот на Влагата на ФНРЈ 

ЈБ унчо Арсов. 
II 

Се назначуваат: 
1 За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседа-
тел на Советот за поледелството и шумарство инж 
Мијалко Тодоров;«, досегашен Министер на поледел-
ството на Владата на ФНРЈ, 

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател 
на Советот за промет со стока Осман Карабегович, 
досегашен Министер на трговијата и снабдувањето на 
Владата на ФНРЈ, 

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател 
на Советот за преработувачи индустрија Рато Дуго-
њкч, народен пратеник, досегашен Потпретседател на 
Извршниот одбор на Народниот одбор на град Бел-
град, 

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател 
на Советот за градежништво на Владата на ФНРЈ, 
Љупчо Арсов, досегашен Министер на трудот на Вла-
дата на ФНРЈ, 

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател 
на Советот за саобраћај и врски Божидар Масларнч, 
досегашен Министер на саобракјајот на Владата на 
ФНРЈ, 

За Министер на трудот на Владата на ФНРЈ Вје-
чеслав Хољевац, Министер за ново о сл об од е н ит е Кра-
ишта на Владата На ФНРЈ. 

За Министер на саобракјајот на Владата на ФНРЈ 
Влада Зечевич, досегашен Министер на градежите на 
Владата на ФНРЈ, 

За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател 
на Комитетот за водостопанство на Владата на ФНРЈ, 
др Васо Чубрилович, досегашен Министер на шумар-
ството на Владата на ФНРЈ. . 

I l l 
Се разрешуваат од досегашната должност на член 

на Владата на ФНРЈ и се ставаат на расположение на 
Президиумот на Соборот на НР Хрватска: 

Јаков Благоевич, досегашен Министер на држава 
мите набавки на Владата на ФНРЈ, и 

Јосип Нази, досегашен Министеру на лесната ин-: 
дустрија на Владата на ФНРЈ. 

IV 
Претседателот на Владата на ФНРЈ ке го изврши 

(овој указ. 
V 

Овој указ влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

Бр, 468 
11 април 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија ) 
Секретар, Претседател, t 

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

226. 
Врз основа на чл. 40 точ. в) во врска со членот 7Ј 

точ. 1 од Законот за Петгодишниот план на развито-
кот на народното стопанство- на Федеративна Народна 
Република Југославија во годините 1947—1951, Вла-
дата на ФНРЈ, по предлог од Министеоот за наука и 
култура на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА О Б И В А Њ Е Т О И 

РАБОТЕЊЕТО НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ 
УСТАНОВИ 

Член 1 
Се укинува членот 11 и точ. 4 од членот 13 на 

Уредбата за осниван, ето и работењето на културно-
то? освети ите установи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
107/49). 

Член 2 
Ова уредба! влегува во сила со денот на објаву-

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

11 април 1950 година 
Белград 

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

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

Министер за наука и култура иа ФНРЈ, 
Родољуб Чолаковић, е. p. 

227. 
Врз основа »а членот 94 од Законот за државните 

службеници, Владата на ФНРЈ, по предлог од Мини-
стерот на саобракјајот на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СТРУКАТА НА ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН 

САОБРАЋАЈ 
1. Ноем на струката 

Член 1 
Струката на цивилниот воздушен саобраћа ј ја 

сочинуваат сите звани ја што ги опфаќаат работите: 
на организација и превозење ,по воздушен пат на 
патници, стока и п о т тау одржување и експлоатација 
на постројките за обезбедувањето и сигурноста на 
летањето, како и работите Околу создавањето на 
нужните услови за рационална експлоатација на во-
здушните линии. 

2. Зван и ји 
Член 2-

Ззанијата, работите и условите за степување зва* 
лија во струката на цивилниот воздушен саобраћа ј се: 
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Ред. 
бр. 3 в а и и е 

1. Механичар-Шач 
II иласа 

2. Механдчар-летач 
I класа 

ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО Услови за ст очување на 
зва«ието 

I. 

а о о р а и ј а } н о - т р а н е п о р т н а г р а н к а 

А. 

Регулирање и контролирање работењето на 
моторот и уредиве на воздухопловот во летење. 

Регулирање и контролирање работењето на 
(моторот и уредите на воздухопловот во летање 
тод посложени условни. 

Здание на авиомеханичар II 
класа, завршен курс за меха-
ничар-летач и стаж од најмал-
ку ЗОО часа летање. 

а) Покажан успех во рабо-
тењето во зданието механичар 
-летач II класа во тек од нај-
малку 1.200 часа летање во 
линиски саобраћај . 

б) Зв ание автомеханичар I 
класа, стаж од- најмалку ЗОО 
часа летање и положен испит 
за механичар-летач I класа. 

1. Радиотелеграфист-
летач III класа 

2. Радиотелелрафис*'-
летач II класа 

3. Радиотелеграфист-
летач I класа 

Б. 

а) Примање и предавање на навигациони и 
други пода гоци преку радио и одржување ра-
дио-врска на воздухопловот со земјата на поле-
сни линии t o внатрешниот саобраћај . 

б) Во е а о бр акј а јн о - упр а®н ат а служба — вр-
шење работи од помал обем во врска со сво-
јата специјалност. 

• Ѕ мк;. " ' - / 
а) Примање и предавање навигациони и 

други податоци преку радио и одржување ра-
диоврска на воздухопловот со земјата на поте-
шки линии во внатрешниот и меѓународниот 
воздушен 'Саобраћај. 

б) Во саобраћа јно-управн ата служба само-
стојно' вршење на сложан« работи во врска со 
својата специјалност. 

а) Примање и предавање навигациони и 
други податоци преку радио и одржување ра-
дио-врска на воздухопловот, со земјата на нај-
тешки! линии по внатрешниот и меѓународниот 
воздушен саоблзкјај. 

б) Во саобракјајно-управната служба само-
стојно вршење на посложени работи во врска 
на својата специјалност. 

Завршена радиотелеграфска 
школа или курс и пракса во 
званието радиотелеграфист на 
земјата или бродот од најмал-
ку 2 години, курс за радиоте-
леграфист -'летач и стаж од 
најмалку 100 часа летање во 
тек од најмалку 3 месеци. 

Покажан успех во работе-
њето во званието радиотеле-
графист-летач III класа во тек 
од најмалку 1.500 часа летање 
за време од 3 години, рабо-
тилнички стаж од 3 месеца и 
положен испит за радиотеле-
графист-летач II класа. 

Покажан успех и добар ква-
литет во работењето во зда-
нието радиотелеграфнст-летач 
II класа во од најмалку 1.500 
часа линиско летање ?а време 
од 3 години и оцена на струч-
на комисија. 

1. Навигатор 
III класа 

2. Навигатор 
II класа 

3. Навигатор 
i класа 

В. 

а) Навигациско работење на воздухопловот 
во летање со употребата на сите видови нави-
гација, освен астрономски. 

б) Во саоб|ракјајно-управната служба врше-
ње работи од помал обем во врска со својата 
специјалност. 

а) Навигациско работење ца воздухопловот 
во летање со употреба на сите видови и сред-
ства на навигацијата вклучувајќи ги астроном-
ските. 

б)_ Во саобракјајно-управната служба само-
стојно вршење на посложени работи во врска 
со својата специјалност. 

а) Навигациско работење на земјата и во-
здухопловот во летање со употреба на сите ви-
дови и средствата на навигацијата и за време 

Завршена навигациска шко-
ла или курс за навигатор (ако 
има »Баније на пилот), поло-
жен приемен испит за навига-
тор во воздушниот саобраћај , 
познавање и употреба на рѕ-
диоуредите на земјата и на 
воздухопловите. 

ч 
Покажан успех во работе-

њето во званието навигатор 
III класа во тек од н а ј м а л а 
1.500 часа летање за време од 
3 години и положен испит за 
навигатор II класа. 

Покажан успех и висок ква-
литет во работењето во зва-
нието навигатор II класа во 
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на најтешки метеоролошки и други тешки ус-
лови: подготвување и давање нав ига ди ски по-
датоци за постојана употреба како и за долги 
и специјални летови и сите видови на калибра-
цијата, компензацијата и другите навигациски 
мерења; организирање и , раководење со нави-
г а ц и ј а служба. 

б) Во саобракјајно-уоравната служба само-
стојно вршење посложени работи во врска со 
својата специјалност. 

текот од најмалку 1.500 часа 
линиско летање за време од 
3 години од тоа најмалку 250 
часа нокјно летање и оцена 
на стручна комисија. 

1. Пилот 
III класа 

2. Пилот 
II класа 

3. Пилот 
I класа 

4. Капетан на 
воздушната 
пловидба 

Г, 
а) Летање во својство на втор пилот во ре-

довниот линиски саобраћај : самостојно летање 
со дозвола за воздушно работење без право на 
ирево-зење патници и летање во други видови 
на цивилната авијација. 

б) Во саобракјајноуправната служба врше-
ње работи од помал обем во врска со својата 
специјалност. 

а) Самостојно летање на воздухопловите во 
линискиот саобраћај во својство на прв пилот 
под поволни услови и летање во други видови 
на цивилната авијација. 

б) Во саобракјајно-управната служба само-
стојно вршење сложени работи во врска со сво-
јата специјалност. 

а) Самостојно летање во својство на прв 
пилот на сите воздухоплови во експлоатација на 
воздушниот саобраћај и во другите видови на 
цивилната авијација под сите услови дење и 
нокје; давање инструкции за летање и раково-
дење со летачката единица. 

б) Во саобракјајно-управната служба само-
стојно вршење сложени работи во врска со сво-
јата специјалност. 

а) Летање на сите типови воздухоплови во 
воздушниот саобракјај во својство на водач на 
воздухопловите под сите услови дење и нокје; 
давање специјални летачки инструкции; раково-
дење со летачките единици. 

б) Решавање на сложени задачи за приме-
нување, унапредување и развиток на цивилниот 
воздушен саобраћај . 

Завршена пилотска школа, 
односно курс за саобракјајни 
пилоти и положен испит за 
пилот III класа. 

Покажан успех и квалитет 
во работењето во званието на 
пилот III класа во текот од 
најмалку 800 часа на линиско 
летање и курс со положен и-
опит за пилот II класа. 

Покажан* висок квалитет во 
летањето и успех во работе-
њето во званието пилот II 
класа во текот од најмалку 
1.000 часа летање во линиски-
о т ' с а о б р а ћ а ј , од тоа најмал-
ку 50 часа нокјно летање, по-
ложен стручен испит за зда-
нието пилот J класа. 

Покажан успех и висок ква-
литет во работењето во зва-
нието пилот I класа во текот 
од најмалку 2.ООО часа на ли-
ниско летање, од тоа најмал-
ку 250 часа на нокјно лини-
ско летање. 

1. Домак јин на 
авионот 

Д. 
Грижа за распоредот и удобноста на патни-

ците, укажување помошт и давање потребни 
обавестувања на истите. 

Потребна угостителска прак-
са и познавање на основните 
летачки знаења, како и знае-
ње барем на 2 странска ја-
зика. 

! 1. Автомеханичар 
III класа 

2. Авиомеханичар 
II класа 

II. 
Т е х н ич <к а г р а н к а 

А. 
Участие во работењата на редовното сни-

жување на воздухопловите, што имаат карактер 
на подготвителни дејствија и самостојно врше-
ње на работите за кои што не е потребна пого-
лема стручна спрема и искуство. 

Самостојно работење на редовното одржу-
вање на воздухопловите. 

Завршена воздухопловна 
школа (или курс) од одреде-
ната специјалност. 

Покажа« успех во работе-
њето во званието на автоме-
ханичар III класа во текот од 
најмалку 3 години и положен 
испит за авиомеханичар II 
класа. 
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3. Автомеханичар 
I класа 

1. Складишта^ на 
авиоматеријал 

1. Авиотехничар 

2. Виши 
авиотехничар 

1. Сишалист 
('Стартер-
fWmuIeT)) 

1. Радиотелеграфист-
III класа 

2. Радиотелеграфист-
II класа 

3. Радиотелеграфист-
I класа 

1. Воздухопловен 
листонвит 
III класа 

Самостојно работење и раководење со сите 
работи на редовното одржување и исправање 
на воздухопловите. 

Б. 
Примање, ускладиштување, чување и изда-

вање ка авиоматеријалот и водење потребна 
евиденција. 

В. 
Организирање, раководење и контрола на 

редовното одржување и исправање на една 
група воздухоплови. 

Организирање, раководење и контрола на 
техничката служба за одржување и исправање 
на сите групи, воздухоплови во одредот. 

III. 
С а о б р а к ј а ј н о - у п р а в н а г р а н к а 

А. 
Раководење со сигналите за полетување, 

слетување и движење на воздухопловот по 
земјата. 

Б. 
Вршење радио-служба и радио-врока со во-

здухопловите во внатрешниот саобраћај. 

Вршење на внатрешна и меѓународна ра-
дио-служба на земјата; одржување радио-врска 
со воздухопловите; вршење службата на радио-
гониметрите и на другите радио-урегјаи. 

Вршење на радиогониометриока и друга ра-
дио служба под најтешки услови; организирање 
и раководење со службата на врската и радио-
навигациските средства на воздухопловните при-
станишта. 

В. 
Самостојно работење на работите од помал 

обем на својата специјалност или вршење ра-
боти во службата на обезбедувањето или екс-
плоатацијата. 

Покажан успех во работе-
њето во званието на авиоме-
ханичар II класа во текот од 
најмалку 3 години и оценка 
од стручната комисија. 

Потребна пракса во едно од 
званијата на автомеханичари-
те или завршена воздухоплов-
на школа односно курс од од-
редената специјалност во во-
здухопловство™. 

Покажан успех и висок ква-
литет во работењето во зва-
нието автомеханичар I класа 
и положен стручен испит за 
авиотехничар. 

б) Завршен воздухопловен 
тетникум или нему рамна сре-
дна стручна школа и положен 
Стручен испит за автомехани-
чар . 

Покажан успех и висок ква-
литет во работењето во зва-
нието на авиотехничар и оцен-
ка од стручната комисија. 

Завршена основна школа, 
потребна пракса на воздухо-
пловното пристаниште, курс и 
положен испит за званието 
сита ал и ста. 

Завршена радиотелеграфска 
школа или курс, сигурен слух 
за прием и предавање на 100 
слова во минута на мешан 
слог; најмалку 1 година ка 
претходна пракса во радиоте-
леграфоката служба и поло-
жен приемен испит за служ-
бата на цивилниот воздушен 
саобраћај. 

Потребна пракса и покажан 
успех во работењето во зва-
нието р адио тел его аф ист HI 
класа, сигурен слух за прием 
и поедавање 100 слова на ме-
шан слог во минута, заврше« 
курс и положен испит за ра« 
диотелегоафист И класа. 

Потребна поакса и покажан, 
успех во работењето во зва-
нието радиотелеграфист II 
класа и оценка од стручната 
комсија. 

а) Потребна пракса на рабо-
тите на воздухопловната слу-
жба, стручен курс и положен 
стручен испит за званието во-
здухопловен диспонент III 
к л т а . 

б) Соодветно звание на пи-
лот, навигатор, радиотелегра-
фист-летач или на радиотеле« 
графист. 
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Потребна пракса и покажа« 
успех во работењето во зва-
ни е то воздухопловен дисио-
нент III класа или соодветно 
зв ани је на пилот, навигатор, 
радиотелеграфист - летач или 
радиотелеграфиет. 

Потребна пракса и покажан 
успех во работењето во зна-
кчето на воздухопловен ди« 
опонент II класа или соодвет-
но зван и е на пилот, радиоте-
леграфист-летач или радиоте-
леграфист. 

бр. 3 в а н и е ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЈА 

2. Воздухопловен 
диспонент 
II класа 

Раководење со помало воздухопловно при-
станиште или раководење со летањето на ис-
тото; самостојно работење во една од службите 
на обезбедувањето или експлоатацијата. 

3. Воздухопловен 
диспонент 
I класа 

Раководење со поголемо воздухопловно 
пристаниште или раководење со летањето над 
истото; раководење или самостојно вршење на 
работите во службата на обезбедувањето или 
експлоатација. 

1. Советник на во-
здухопловство™ 

Г, 
Решавање на сложени проблеми од органи-

зацијата и дејноста на цивилниот воздушен са-
о б р а ћ а ј ; организирање поедини гранки на стру-
ката на цивилниот воздушен саобраћај . 

2. Виши советник на 
воздухопловство™ 

Студијско проучување и практично реша-
вања на најсложени проблеми од областа на ци-
вилната авијација. 

Член 3 
Министерот на саооракјајот на ФНРЈ, во согла-

сност со Комитетот за законодавство и изградба на 
Народната власт на Владата на ФНРЈ, ке донесе на-
патствие во кое што ке се одредат поблиску работите 
за поедини авенија од членот 2 на оваа уредба. 

Член 4 
Назначување односно унапредување на службени-

ците во звани јата од членот 2 на оваа уредба се врши 
опрема стварната способност на службениците за вр-
шењето на работите од одреденото звание. 

Школската спрема, курсевите и испитите од чле-
нот 2 (третата колона.) на оваа уредба со која што 
се стекнува потребна стручна опрема, се услов за 
стечување на одреденото звание. 

Надлежниот член на Владата и другите старешини 
што се надлежни за назначување должни се да се 
грижат сите службеници со курсеви и стручни испити 
да стекнат потребна спрема за вршењето на одреде-
ните »ванија. Тие исто така ке се грижат да се оства-
рат сите потребни услови како би добиле службени-
ците потребна стручна и школска спрема за унапре-
дување во повисоко звание. 

Министерот на саобракјајот на ФНРЈ, во согла-
сност со Комитетот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ, ке донесе пра-
вилник во кој што ке се предвидат поблиски одредби 
за стручните испити како и за организацијата, планот 
и траењето на курсевите што се потребни за стечу-
вање на стручната спрема. Во тој правилник може 
да се постави како услов за стечување на поедини 
званија одредена школска спрема. 

Со правилникот од претходниот став ке се про-
пишат во исто време и одредби за преминувањето на 
службениците од другите струки во струката на ци-
вилниот воздушен саобраћа ј . 

Потребна пракса во звание-
то на пилот I класа или на 
воздухопловниот дислонент I 
класа, и покажана способност 
во практичното организирање 
на воздухопловната служба 
или во научните работи. 

Потребна пракса во звание-
то советник на воздухоплов-
ството и сестрано познавање 
ка цивилниот воздушен сао-
браћа ј , докажана, по оценка 
ка струччната комисија, со у-
спесите во практичното орга-
низирање на воздухопловната 
служба и во научното рабо-
тење од областа на воздухо-
плов ството. 

Член 5 
Исклучително, службениците со званието виши 

авиотехничар кои што се истакнуваат со своето ви-
соко научно и стручно знаење можат да се назначат 
во званиеѓо советник на воздухопловството со реше-
ние на Министерот на сообраќајот на ФНРЈ, по прет-
ходна оценка на стручна комисија, а во согласност со 
Претседателот на Владата на ФНРЈ. 

Член 6 
Ако се покаже службеникот неспособен за врше-

ње на работите на званието во кое што се навогја, 
може да биде вратен на званието што му одговара 
на неговата стручна способност. 

Образложено решение за тоа донесува стареши-
ната што е надлежен за назначување. Против ова ре-
шение службеникот има право на жалба во смисла на 
членот 18 од Законот за државните службеници. 

3. Приправничка служба 
Член 7 

Лицата што прв пат влегуваат во државна служба, 
и тоа во струката на цивилниот воздушен саобраћај, 
а немаат стручна пракса за вриште на работите од 
одреденото зван,не во оваа с т Д К , се примаат во 
струката како приправници. 

Исклучително, лицата што прв пат влегуваат во 
државна служба, и тоа во струката на цивинлот во-
здушен саобраћај , а имаат потребна спрема и стручна 
пракса за вршење на работите од зв ен и јата на стру-
ката од цивилниот воздушен саобраћај , можат да се 
назначат на одредените званима, со тоа да го поло-
жат прописаниот стручен испит за тоа звание, од ио-' 
сно стручниот испит на соодветното почетно зв ани е, 
доколку е таков испит предвиде«, во срокот што ке 
го одреди старешината надлежен' за назначување во 
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решението за назначување. Овој срок не може да 
биде подолг од година дена. 

Старешината односно органот надлежен за назна-
чување може лицата од претходниот став и да ги 
ослободи од полагање на стручниот и скит ако струч-
ната спрега на тие е докажана и му одговара на зва-
нието на кое што се назначуваат. 

Член 8 
Во струката на цивилниот воздушен саобраћа ј 

приправничката служба постои за званието авиотех-
ничар. 

Приправничката служба за званието од претход-
ниот став трае три години. 

Поблиски одредби за приправничката служба ке 
се пропишат со правилникот од чл. 4 на оваа уредба. 

Член 9 
Министерот на саобраћај от на ФНРЈ, може, во 

согласност со Претседателот на Комитетот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, да востановува приправничка служба за пое-

дини званија од оваа струка или да ја укинува воста-
новената приправничка служба. 

4. Отказни срокови 
Член 10 

Отказниот соок во смисла на членот 43 од Зако-
нот за државните службеници, за службениците од 
струката на цивилниот воздушен саобраћа ј изнесува: 

1) за службениците чиите звани ја се распоредени 
во прва и друга врста — 6 месеци; 

2) за службениците чиите званима се распоредени 
во трета и четврта врста — 3 месеци; 

Отказниот срок за службениците што имаат по-
малу од пет години служба може да изнесува еде« 
месец. 

Во исклучителни случаи старешината односно ор-
ганот надлежен за назначување, може со службени-
кот да договори и подолг срок од срокот што е пред-
виден во точката два на овој став, ко најдолго до 
шест месеци. 

Во годините на службата за отказниот срок се 
засметува само времето што се признава како време 
проведено во непрекината државна служба. 

Член 11 
Службениците што се обврзале да проведат дого-

ворено време во државна служба врз основа на шко-
лувањето на државен трошок, стипендија и слично, 
не можат за тоа време да ја откажуваат службата. 

5. Хонорарни службеници 
Член 12 

Во исклучителни случаи, кога потребата на слу-
жбата тоа го бара, во струката на цивилниот Возду-
шен саобраћај можат да се примаат на работа стру% 
њаци како хонорарни службеници, под условите и во 
границите на членот 16 од Законот за државните слу-
жбеници. 

Хонорарните службеници можат да бидат платен« 
во месечен износ или паушално. 

Хонорарната служба престанува после завршената 
работа.-Ако за извршување на одредени работи од-
напред не може да се предвиди траењето, службата 
може да престане врз основа на обостран отказ во 
еро« од 14 дена доколку со договорот не е инаку 
одредено. 

Член 13 
Ако за хонорарни службеници се земаат странски 

државјани, со нив мора претходно да се склучи до-
говор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено, отказ-
ниот срок за хонорарите службеници — странски 
државјани изнесува еден месец. 

6. Завршни одредби 

Член 14 
Преведувањето на службениците од членот 2 на 

оваа уредба ке го изврши надлежниот член на Вла-
дата, Претседателот на комитетот и комисијата, Гене-
ралниот секретар на Владата, во согласност со Прет-
седателот на Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

Службениците кои што на денот на влегувањето 
ро сила на оваа уредба имале некое од званијата на 
»струката на цивилниот воздушен саобраћај, а не ги 
исполнуваат потребните услови, ке се преведат во 
1званијата на соодветната струка. 

Во исклучителни случаи старешината што е над-
лежен за назначување може да назначи на одредени 
столожан службеници без да им одреди зв ани ја • од 
»оваа уредба. 

Член 15 
Министерот на саобраќјајот на ФНРЈ, во согла-

сност со Комитетот за законодавство и изградба на 
(народната власт на Владата на ФНРЈ, може да ги 
•укинува и менува векје востановените збунија или 
да .воведува нови званија во струката ка цивилниот 
воздушен саобраћај . 

Член 16 
Комитетот за законодавство и изградба на народ-

ната власт на Владата на ФНРЈ ке изврши распоред 
Јна званијата од членот 2 на оваа уредба во врсти во 
(смисла на членот 12 од Законот за државните слу-
жбеници. 

Член 17 
Се овластува Министерот на саобракјајот на ФНРЈ 

во согласност со Комитетот за законодавство и из-
градба на народната власт на Рладата на ФНРЈ, да 
издава потребни напатствија за спроведување на оваа 
уредба. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

в а њ е т о во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", на кој ден. престанува ' 
да важи Уредбата за струката на цивилниот возду-
шен саобракјај („Службен лист на ФНРЈ" бр. 68/47). 

16 март 1950 година 
Белград 

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

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

Министер на саобракјајот на ФНРЈ, 
Божидар Масларич, е. р. 

228. 
Врз основа на чл. 31 од Законот за воените инва-

лиди од војната („Службен лист на ФНРЈ" бп. 14/50), 
Владата неј ФНРЈ, по предлог од Комитетот за соци-
јалните грижи на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИНВАЛИДСКТЕ ПРИНАДЛЕЖнбсТИ 

Член 1 
На воените инвалиди од војната им прилагја ме-

сечна инвалиднина, и тоа; 
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Дин. 
на инвалидите на I група со 100% неспоео&?»о-
ст, на кои што за обичен живот им е потребна 
уште тугја помош 3.000 

нешо-* 
на инвалидите од II група со 100% собно«? 3.000 
на инвалидите од III група со 90% „ 2.400 
на инвалидите од IV група со 80% „ 1.900 
на инвалидите од V група со 70% „ 1.300 
на инвалидите од VI група со 60% „ 1.100 
На инвалидите од VII група со 50%, , „ N 909 
на инвалидите од VII t група со 40%| ~ „ 600 
на инвалидите од IX група со 30% „ 500 
на инвалидите од X група со 20% „ 400 

Член 2 
На воените инвалиди од војната на I група им 

припагја, покрај инвалиднина, уште и специјален до-
даток за надгледување и тугја помошт во износ од 
3.000 динари месечно, доколку таков инвалид не е 
сместен во инвалидски дом или во друга установа во 
која што има надгледување и бесплатна издршка. 

Член 3 
Половина од полната инвалиднина од чл. 1 од 

оваа уредба примаат овие воени инвалиди од војната 
на V до X група: 

1) работници, службеници, наместеници и пензио-
нери чиите принадлежности односно постојаниот чист 
месечен приход го преминува износот Од 2.000 ди-
нари 

2) земјоделците кои што плакјаат данок на доход 
преку 250 динари годишно, со тоа на земјоделците 
зачленети во селаноките работни задруги да им при-
паѓа полна инвалиднина за првата година после вле-
гувањето во задруга; 

3) кои што од вршење на макар какво само-
стојно стопанско работење и инаку имаат постојанен 
чист месечен приход кој што преминува 2.000 ди-
нари; 

4) кој што се под олгу од месец дена сместени во 
установите државните, на Сојузот на воените ин-
валиди од војната на Југославија или другите опште-
ствени организации, во кои што имаат бесплатна из-
дршка, додека се»навогјаат таму. На воени инвалиди 
од војната инвалиднината не се намалува ако имаат 
на издршка лица што се должни да ги издржуваат, 
или ако во споменатите установи се сместени поради 
лекување, школување или оспособување за стопани-
сување. 

Како чист приход се подразбира износот на да-
ночната основица намален со издатоците на јавни да-
жбина 

За лицата што плакјаат данок на доход во посто-
јанен годишен износ (носачи, тестераши, продавачи 
на весници, чистачи на обувки и др.) месечниот при-
ход се одредува спрема приходот кој што го утвр-
дува даночната комисија во цел на разрез на данокот. 

Одредбите на овој член ке се применуваат и на 
другите лица што се заштитени со законот за воените 
инвалиди од војната, освен воените инвалиди од вој-
ната на I до IV група заклучно. 

Член 4 
На воениот инвалид од војната кој што прима 

полна инвалиднина му припадна и постојанен месечен 
додаток на деца заштитени по законот за воените ин-
валиди од војната. 

Износот на овој фамилијарен додаток и условите 
под кои што може да се прима ке се одредува на 
начинот и по одредбите што важат за децата на ра-
ботниците, наместениците и службениците. 

Воените Инвалиди од војната на I, II, Ш и IV 
група кои што примаат полна инвалиднина имаат, 
освен тоа, право и па други видови материјална по-
мошт за деца, кои што им припаѓаат на работниците, 
наместениците И службениците (и ом ЕН IT за опрема на 
новороденото дете, помошт поради зајакната исхрана 
на мајката и на новороденото дете и еднократна па-
рична ломошт во случај на повише деца). 

Член 5 
На фам ил и ит е од лицата загинати, умрени или не-

станак под околностите од чл. 1 и 2 од Законот за 
воените инвалиди од војната, како и на фамилиите на 
умрените воени инвалида од војната од 1 до VII 
група заклучно им припагја инвалиднина во износот 
од 1.200 динари месечно, ако фамилијата се состои 
од еден член, а за секој натамошен член на фамили-
јата ина алидини ат а се наголемува со по 200 динари 
месечно. 

Иивалиднината им пришија на членовите на фа-
милијата на рамни делови. 

На децата на кои што обата родитела им се за-
гинати', умрени или не стан ати односно умреле како 
воени инвалиди од војната од I до VII група за-
клучно, инвалиднината се наголемува со 20%. i 

Член 6 
Фамилијарната инвалиднина од претходниот член 

се намалува на половина во случајот кога кај сите 
членови на фамилијата, или само кај вдовицата, на-
стапи која од околностите што се предвидени во чле-
нот 3 на оваа уредба. Ако таква околност настапи кај 
некој друг член од фамилијата, заедничката инвалид-
нина се намалува за половина само на неговиот удел 
во заедничката инвалиднина. 

АкО| фамилијата на умрениот ја чинат вдовица 
со деца, или без деца и други негови деца, или деца 
од два брака, или деца брачни и вонбрачни кои што 
живеат одвоено а приходите не им довогјаат од за-
еднички извори, па кај сите или кај некој член од 
еде« дел на таква фамилија настапи некоја од окол-
ностите што се предвидени, во чл. 3, тогаш се нама-
лува само инвалИднината на тој дел на фамилијата, 
на начинот предвиден во претходниот став. 

Член 7 
На родителите од лицата загинати, умрени или 

настанати под околностите од чл. 1 и 2 од Законот 
за воените инвалиди! од војната', како и на родителите 
на умрените воени инвалиди од војната од I до VII1 

група заклучно, им пр ип аг ја инвалиднина и тоа: ако 
се уживатели обата родитела 1.200 динари месечно, а 
ако .е уживател само еден родител, тогаш 1.000 ди-
нари месечно. 

На родителите кои што во војната изгубиле две 
или повекје деца, износот на ипв ал и диганата се наго-
лемува со 20% за секој загубено дете. 

Нив ал иднината им припаѓа на родителите на рам-
ни делови. 

Член 8 
Заедничката инвалиднина на родителите се нама-

лува на половина ако макар и кај еден од родителите 
настапи некоја од околностите што се предвидени вб 
чл. 3 на ова уредба. 

t Ако родителите се разведени или живеат одвоено 
од други оправдани причини, а приходите не им до-, 
вогјаат од заеднички извори, па кај еден од нив на-
стали некоја од околностите од членот 3 на ова у-
редба, тогаш се намалува на половина само делот кој 
»иго му припагја на тој родител. 

Член 9 
На дедо и баба по татко и по мајка лицата заги-

нати, умрени или неетанати под околностите од чл. 1 
и 2 од Законот за воените инвалиди од војната, како 
и на дедо и на баба од умрените воени инвалиди од 
војната од I до VII група заклучно, им припагја ин-
валиднина во износот од 1.200 динари месечно, ако 
се уживатели обата, а 1.000 динари ако е уживател 
само еден од нив. 

Што се однесува до намалувањето на инвалидни-
ната ке се применуваат на аналоген начин одредбите 
кои што важат за родителите. 

Член 10 
При, применувањето на чл. 3 ст. 1 точ. 2 од ова 

уредба, на корисникот кој што живее во земјоделско 
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'домакјинство му се зема во оглед данокот кој што 
Иагја на корисникот, а се пресметува на тој начин што 
•целокупниот данок на домакинството се деши со бро-
јот на членовите на домакинството при што не треба 
'да се земаат во оглед членовите на тоа домаќинство 
кои што се работници, службеници, наместеници или 
пензионери. 

Како данок на домакинството се подразбира како 
данокот што му е разрезан на самото домаќинство 
така- и данокот што го плакјаат поедини членови на 
тоа домаќинство. 

Како ЧЈГ6Н на домакинството' се с ^ т а секое лице 
кое што му припаѓа на домжјинството како на жи-
вотна и работна заедница^ Како членови на домак-
инството треба да се земаат како членовите: способни 
за стопанисување, така и членовите неспособни за 
стопанисување и децата. Ако некој член на домакин-
ството е времено отсутен (на воена должност, вре-
мено работење, школување и ел.) сепак тој се смета 
како член на домакинството. 1 л 

Во данокот на домакинството нема да се засмета 
данокот на приходите од селанскапа работна задруга 
кога е таа задруга ослободена од данокот на доход. 
Данокот на очувот не влијае на инвалидни ната на па-
сан окот. 

Член 11 1 ' ѕ 

Како сиромашни лица во смисла на чл. 18 од За-
конот за воените инвалиди од војната се ометаагг оние 
лица чиот износ на примањето, односно данокот на 
доход не го преминува минималниот износ кој што е 
предвиден за намалување на инвалиди ин ат а на поло-
вина по членот 3 од оваа уредба. 

Член 12 
Како земјоделец во смисла на Законот за воените 

инвалиди од војната се смета лице на кое што земјо-
делството му е главно занимање или кому основниот 
приход му. довогја од пол ©дедоски дејности. 

Член 13 
При утврдувањето на износот и при исплатата на 

инвалидските принадлежности за првото полугодиште 
•на текукјата година се зема данокот на доход од 
•предминатата година, а за второто полугодиште на 
теасукјата бодина данокот на доход од минатата година. 

При делбата на данокот на домакинството на по-
едини членови се зема состојбата на домакјинството 
штх) соштрстзувала во времето на поднесувањето на 
годишната пријава. 

Член 14 
Инвалидските принадлежности кои што спрема 

правосилното решение гребеле да му се исплатат на 
воениот инвалид од војната, а кои што останале неи-
сплатени поради негова смрт, ке му се исплатат ка 
лицето кое што после неговата смрт ке стекне право 
на инвалидска заштита. Ако такви лица нема, тогаш 
од неисплатените инвалидски принадлежности може 
да eel изврши исплата на трошковите и наградите на 

; лицето што се грижело за умрениот инвалид. На пра-
•пителот на инвалидот од прва група ке му се исплати 
^ненаплатениот специјален додаток за надгледување 
и тугја помоите за време- додека бил пратител на ин-
валидот. 

Ако е во прашање некое друго лице заштитено 
по законот за воените инвалиди од војната (член на 
фамилијата, родители, дедо и баба), тогаш нивалид-

, ските пр инад леки ости кои што би му припаѓале на 
умреното' лице, им се исплатуваат на другите соужи-
ватели на инвалидските права. Ако такви лица нема', 
тогаш на лицето што се грижело за умрениот може 

' да му се. исплати од неисплатените принадлежности 
износ во* висина на триковите и наградата. 

i Член 15 
Фамилиите, родителите, дедото и бабата на кои 

што со правосилно решение им се признати другите 

видови на државна заштита за помошта освен инва-
лидските принадлежности имаат исти права како и 
оние фамилии, родители, дедо и баба, кои што при-
маат инвалидски п ненадлежност и под исти услови. 

Член 16 
Потребни кредити за исплата на инвалидските 

иринадлежности по оваа уредба ке се предвидат во 
сојузниот буџет и тоа во предсметката на Комитетот 
за социјални грижи на Владата на ФНРЈ. 

Поблиски одредби за начинот на исплатата на ин-
валвдските принадлежности по оваа уредба ке про-
пише на^КомитеггоТ за* с&цијални грижи 
на Владата на ФНРЈ во с о г л ^ в с т ' со 'Мишѓстерот^а 
финансиите на ФНРЈ. 

Член 17 
Поблиски напатствија за извршувањето на оваа 

уредба ке издава Претседателот на Комитетот за со-
цијални грижи на Владата на ФНРЈ. 

Член 18 
Одредбите на оваа уредба ме се применуваат од 

1 април 1950 година на лицата што правото на инва-
лидски принадлежности го стечуваат по Законот за 
изменувања и дополнувања на законот за воените 
•инвалиди од војната („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/50). 

На липата кои што правото на инвалидските при-
мадлежности го стекнале; пред влегувањето во сила 
на законот што е споменат во претходниот став, ке 
се применуваат одредбите на оваа уредба од 1 јули 
1950 година со кој ден престанува да важи Уредбата 
за инвалидските пр ин адл ежи о сти („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 57/46), со нејзините изменувања и допол-
нувања („Службен лист на ФНРЈ" бр. 99/46 и 56/47). 

Член 19 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

11 април 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

/229. 
Врз основа на чл. 1 Законот за овластување Вла-

дата на ФНРЈ да донесува уредби по прашањата од 
народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог 
од Министерот на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ 
и Министерот на државните набавки на ФНРЈ, доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ТРГОВИЈАТА ПО ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ 

Член 1 
Со цел да се издигне животниот стандард на ра-

ботното жител ство и да се унапреди поледелското 
производство, особено производството на основните 
поледелски производи, државата со трговијата па 
врзаните цени, како со одделна форма на социјали-
стичката размена помегју индустријата и .поледелство-
то, обезбедува правилно снабдување на работното 
жителство од градот и селото со предмети на исхра-
ната, со индустриски и други производи. 

Член 2 

» Индивидуалните земјоделски стопанства, селан-
•скмте работни, задруги, ек сном и ите на земјоделските, 
задруги, како и другите иматели на поледелски про-
изводи, кои што и продаваат на државата поледелск» 
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•производи наведени во чл. 3 и 4 од оваа уредба по 
државните откупни цени (врзани цени), имаат право 
да. купуваат индустриска и друга стока по врзаните 
цени 'до висината на вредноста од продадените поле-
делски производи. 

Во таа цел на продавачот ке му се издадат, по-
ткрај куповната цена и бонови во висина на куповниот 
»износ, врз синова на кои што ке може да купи по 
врзаните цени индустриска и друга стока која што 
се продава во трговијата по врзаните цени. 

Прописи за издавање, ракување и користење на 
боновите донесува Министерот на трговијата и снаб-
дувањето на ФНРЈ во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ. 

Член 3 

Државата купува по врзаните цени: 
а) ноледелски производи: житарица добиток, 

компири и грав, маст и уље од маслинки, млеко и 
млечни производи, кожа и волна, што земјоделските 
стопанства и другите иматели на поледелски про-
изводи и ги продаваат на државата спрема прописите 
за задолжителниот откуп; 

б) поледелски производи наведени пад а) кои 
што спрема својот стопански план ги испорачуваат на 
државата селацските работни задруги и економиите 
од земјоделските задруги; 

в) индустриските растенија кои што производи-
телите — кошрахенти ги испорачуваат на државата 
врз основа на склучените договори, доколку не склу-
чиле такви договори за продавање на своите про-
изводи по кои што за целата или за еден. дел од до-
говорената цена добиваат непосредно од содоговора-
чот индустриска стока. 

За другите ноледелски производи што се отку-
пуваат задолжително, а не се наведени во предниот 
став под а) (слама, сено). Министерот на државните 
набавки на ФНРЈ и Министерот на трговијата и снаб-
дувањето на ФНРЈ ке одредат услови и начин за ку-
пување по врзаните цени. 

Член 4 
По врзаните цени можат да се продаваат и сло-

бодни од вишоци на житарица грав, компир, добиток, 
(маст и уље од маслинки, кожа и волна. 

Министерот на државните набавки на ФНРЈ во 
согласност со Министерот на -трговијата и снабдува-
њето на ФНРЈ може да одреди по врзани цени да се 
купуваат ti оние поледелски производи што не се 
откупуваат задолжително а од специјална се важност 
за државата и за производството на поедин крај. За 
продавањето на тие поледелски производи по врза-
ните цени можат да се пропишат одделни услови. 

Член 5 
Индивидуалните земјоделски стопанства и селан-

ски те работни задруги, што не произведуват жига-
н ц и во количините што се достаточни за својата ис-
крана, а особено производителите на индустриски ра-
стенија, можат со боновите да купуваат покрај инду-
стриска стока и житарици.. 

Количината на житарица која што ке може да ое 
купува со бонови како и условите и начинот на ку-
пувањето ги проширува Министерот, на трговијата и 
•снабдувањето на ФНРЈ. 

Член 6 
Поледелоки, производи купуваат по врзаните це-

ни државните претпријатија кои што вршат откуд. 
И земјоделските задруги кои што за тоа купување ке 
добијат овластување од Министерството на држав-
ните набавки на народната република. 

Член 7 
Решение за цените на поле дел ски те производи и 

цените на индустриската и друга стока во трговијата 
по врзаните цени донесуваат надлежните органи спре-
ма важе.кј,ите прописи. 

Член 8 
Прописи за начинот на продавањето на индустри-

ската и друга стока, во трговијата по врзани цени 
'донесува Министерот на трговијата и снабдувањето 
'на ФНРЈ. 

Член 9 
Прописите од оваа уредба не се. однесуваат на 

неизвршените задолжителни кспорачки на житарица, 
компири, грав и контрастира«« индустриски растенија 
од родот на 1949 година. 

Одредбите на членот 21 од уредбата за усталу-
вање работната сила и за ускладување плановите на 
работната сила со планот на платниот фонд и со 
планот на обезбеденото снабдување, нема да се при-
менуваат на индивидуалните земјоделски стопанства 
кога продаваат во трговијата по врзаните цени за-
должителни и т о рачки и на поледелски производи 
(и индустриски растенија (чл. 3 под а) и в) на оваа 
'уредба). 

Член 10 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 

уредба донесува- Министерот на трговијата и снабду-
вањето на ФНРЈ во согласност со Министерот на 
државните набавки на ФНРЈ. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила на 1 април 1950 

година. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат: Уредбата за продавање но-
леделски производи врзано со правото на купување 
одредени, индустриски производи по пониските един-
ствени цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48) и 
Уредбата за одредување најголемиот износ до кој 
што можат да се продаваат поледелските производи 
по врзаните цени („Службен лист иа ФНРЈ", бр. 
30/49). 

Исто така престануваат да важат и оние прописи 
од Уредбата за кредитирање и снабдување селански-
те работни задруги и задружните економии („Слу-
жбен лист иа ФНРЈ, бр. 30/49) како и другите про-
писи што се во спротивност со оваа уредба. 

11 април 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на трговијата и снабдувањето 
на ФНРЈ, 

Осман Карабегоаич, е. р. 
Министер на државните набавки на ФНРЈ, 

Јаков Блаженим, е. р. 

230. 
Врз основа на членот 1 од Законот за овласту-

вање на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по 
прашањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
пс предлог од Министерот на поледелството на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАДРУЖНОТО 
СТОЧАРСТВО 

Член 1 
Поради унапредување задружното сточарство, еко-

номското јакнење на задругите и издигање живот-
ниот стаадард на задругарите, се ланските работни за-
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други се должни да го остварат и да го одржуваат 
одредениот минимум на задружниот сточен фонд. 

Член 2 
Минимумот на задружниот сточен фонд се одре-

дува спрема прописаиите нормативи за неодделен вид 
на добитокот врз единицата на (прашината* односно 
поледелската поврвнина во одреденото поледелско 
подрачје. 

Член 3 
Министерот на поледелството на народната репу-

блика и претседателот на републичката планска коми-
сија, во согласност со Министерот на поледелството 
на ФНРЈ одредуваат просечни нормативи на добиток 
за народната република. Министерот на ноледелството 
на народната република врз основа на просечните ре-
публички нормативи прописува нормативи за поедини 
околии односно реони на територијата на народната 
република, а извршниот одбор на околискиот наро-
ден одбор, по предлог од планските работни задруги, 
пронесува нормативи и минимум на сточниот фонд, 
за секоја селанска работна задруга на своето подрач-
је, водејкји при тоа сметка за природните и другите 
услови за одгледување поодделни видови добиток во 
поедини селевски работни задруги. 

Член 4 
Се лански те работни задруги основани до 1 јануари 

1Q50 година должни се до крајот на 1953 година да 
ја постигнат состојбата на својот сточен фонд спрема 
проагаѕсвтгот минимум, а задругите што се основани 
или ке бидат основани после 1 јашу грч* 1950 година 
должни се состојбата на својот сточен фонд спрема 
одредениот норматив да ја остварат најдалеку во срок 
од 4 години од лекот на регистрацијата. 

Член 5 
Остварувањето на одредениот минимум на сточ-

ниот фонд на селаноките работни задруги ке се обе-
збедат: 

а) со редовен годишен прираст на подмладокот 
од постоењето задружно стадо; 

б) со внесување на добиток во задругата од 
страна на нови. 'задругари; 

е) со купување на подмладок за приплод од 
окукјнииѕта на задругарите; 

г) со купување и замена на приплодните грла 
од друштвните откупни претпријатија, државните по де-
дели rat добра и другата селаи ски работни задруги. 

Член 6 
Редо&киог (просечен прираст од сопственото задру-

жно стадо ке изнесува годишно најмалку кај: 
говедата — — — — 8% 
овците — 15% 
свињите — — — 35% 

"Висината на процентот на годишниот прираст за 
секоја околија односно реон ја одредува министерот 
на поледелстзото на народната република во согла-
сност со претседателот на републичката планска ко-
мисија, а за секоја седанока работна задруга, извр-
шниот одбор на околискиот народен одбор во годи-
шниот план на селамскѕта работна задруга. 

Член 7 
Новите задругари при влегувањето во задругата 

го задржуваат на окукјницата со законот прописаниот 
број на добиток. Задружното собрание може да до-
зволи новите задругари да задржат на окукјницата и 
поголем број на добиток од бројот што е предвиден 
со законот, со тоа да се должни во текот од три сле-
дни години, да и продадат на задругата онолкав број 
од оној вид на женски подмладок" што е приплоден на 
окукјницата, кој што му одговара на бројот и на ви-
дот на задружниот одвишок. 

Новите задругари при влегувањето во задругата 
можат да задржат неограничен број кошници. 
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Член 8 
Добитокот што се должни задругарите да го вне-

сат при влегувањето во задругата на задругарите им 
се исплатува на следен начцн: 

а) сиот работен добиток им се исплатува во 
срок од 5—10 години од приходите на задругата; 

б) приплодните грла на крупниот добиток, и 
тоа: крави, јуници, телиња, бикови и пастуви се ис-
платуваат во срок од пет години, со тоа што износот 
од 10—20% од проценетата вредност се исплатува 
веднаш од приходите на задругата, односно од инве-
стиционите кредити, доколку се работи за тогаш осно-
ваните задруги или за задругите чии приходи се не-
достаточни за исплата; 

в) овците се исплатуваат во срок од пет го-
дини, со тоа што износот од 15—25% од проценетата 
вредност се исплатува веднаш од приходите на задру-
гата односно од инвестиционите кредити, доколку се 
работи за тогаш основаните задруги или за задругите 
чии те приходи се недостаточни за исплата; 

г) за свињите проценетата вредност се испла-
тува веднаш после внесувањето, било од сопствените 
средства на селанската работна задруга, било од сред-
ствата на краткорочвиот (едногодишниот) кредит кој 
што задругата го добива од државата. 

Член 9 
Проценката на ир ишо динот добиток и подмладо-

кот, при внесувањето се врши по цените , за приплод-
киот добиток, што-се прописани од надлежните држа-
вни органи. Проценката ја врши комисијата што ја 
одредува собранието на задругата. Во оваа комисија 
влегува задолжително и стручно лице што ке го од-
реди повереникот за поледелство на околискиот на-
роден одбор. 

Член 10 
Членовите на се ланските работни задруги можат 

на окукјницата, после исполнувањето на обврската 
што се однесува до "предавањето на добитокот При 
влегувањето во задруга да го зголемат бројот на до-
битокот. 

Член 11 
Органите што се надлежни за планирање произ-

водството на државните поделел ски добра должни се 
во годишниот план на секое државно поледелско до-
бро да предвидат и одгледување на приплодни грла 
ва потреби на задружното сточарство. 

Член 12 
Органите што се надлежни за .планирање откупот 

На добитокот ке го предвидат во годишниот План бро-
јот на приплодни от добиток што е способен за при-
плод,- кој што може да се издвоји за потребите на 
задружното сточарство. Издвоениот добиток ке им се 
дава на се лански те работни задруги по цените што се 
одредени за приплодниот добиток или во замена за 
добитокот на селанските работни задруги што е на-
менет за колење. 

Член 13 
Органите што се надлежни за планирање на за-

дружното производство должни се планирањето на 
пазаришетите одбитоци да го вршат во согласност со 
прописите на оваа уредба. 

Член 14 
Количината на сточната храна која што се издво-

јува од задружното производство за исхрана на д о -
битокот на окукјницата, се одредува исклучително 
спрема со законот прописаниот број на добитокот кој 
што задружното стопанство може да го задржи на 
окукјницата, а се дели спрема извршените работни 
денови. 

Член 15 
Одговорните раководители! на сглгаСќатз. :~>:а 

задруга ке се казнат со парична казна до "'20.000 ди-
нари или Со НоправиТелна работа До 3 месеци; 
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а) за неправилни постапки поради кои што до-
шло до намалување на сточниот фонд во задругата 
под одредениот број на добитокот; 

б) за неправилни постапки поради кои што за-
другата не го исполнува својот сточен фонд до одре-
дениот срок. 

Одговорните раководители на седанската работна 
задруга нема да се казнат ако до намалувањето на 
сточниот фонд дошло поради ицојсување на добито-
кот без вина на задругата. 

А д мин петр ат нано - казн ена постапка водат и казна 
изречуз аат извршните одбори на околиските народни 
одбори по прописите од основниот закон за прекр-
шоците. 

Член- 16 
Се овластува Министерот на поледелството на 

ФНРЈ по потреба да донесува поблиски прописи за 
извршувањето на оваа уредба. 

Член 17 
Озаа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

И април 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на поледелството на ФНРЈ, 
инж. Мијалко Тодорович, е. р. 

231. 
Врз основа на членот 80 став 2 од Уставот на 

ФНРЈ, а во врска со Указот на Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ У. бр. 145 од 7 февруари! 
1950 година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претсе-
дателот на Советот за енергетика и екстракти«на ин-
дустрија на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ГЕОЛОШКИ 

ИСТРАЖУВАЊА 
Член 1 

Сојузната управа еа геолошки истражувања со 
седиште во Белград што е основана со Уредбата за 
организацијата на геолошката служба („Службен лист 
на ФЈЅРЈ", бр. 114/48), се става под раководство на 
Советот за енергетика и екстракт иви а индустрија на 
Владата на ФНРЈ. 

Член 2 
Задачата на Сојузната управа за геолошки истра-

жување е да врши општо раководење со геолошката 
служба која што ја вршат заводите за геолошки 
истражувања на народните републики, Заводот за ге-
офизички испитувања и другите државни органи за 
вршење геолошка служба при државните надлештва 
и претпријатија. 

Во таа цел Сојузната управа за геолошки истра-
жувања: 

1) го координира планирањето за изведување 
геолошко-истражувачки и геофизички работи што ги 
вршат заводите и другите органи од ставот 1 на овој 
член и во таа цел дава смерници и задолжителни на-
патствија за нивното работење. 

^ 2) го усмерува геолошко-истражувачкото научно 
р аботење на заводите и органите од ставот 1; 

3) ги обработува и научно резимира резултатите 
на геолошко-истражувачките работи што 'ги вршат за-
водите и органите од ставот 1, и води евиденција за 
резервите на минералниот фонд на територијата на 
Федеративна Народна Република Југославија; 

4) ги проучува предлозите за отворање на нови 
минерални лежишта; 

5) одржува врска со сличните установи во земјата 
и во странство во цел на меѓусебна размена на с е -
чените искуства од областа на геолошкото истражу-
вање; 

6) објавува научни и практични работи во врска 
со проучувањето на минералното богатство, водите и 
градежниот материјал; 

7) се грижи за издигање стручни кадрови за вр-
шење геолошки истражувања; и 

8) уредува геолошки збирки што му се достапни -
на народот. 

, ,., : . Член 3 
На чело на Сојузната управа за геолошки истра-

жувања е управник назначен од Претседателот на 
Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на 
Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на 
Владата на ФНРЈ. , 

Член 4 
Сојузната управа за геолошки истражувања има 

своја одделна предОметка во рамките на предсметката 
на приходите и расходите на Советот за енергетика и 
екстр активи а индустрија на Владата на ФНРЈ. 

Член 5 
Постоекји.те заводи за геолошки истражувања во 

народните републики Србија, Хрватска, Словенија, 
Босна и Херцеговина, Македонија и Црна Гора кои 
што се основани како стопански претпријатија од оп-
штодржавно значење, преминуваат во надлежност на 
владите на односните народни републики, кои што ке 
ги превземаат и нивните службеници. 

Пренесувањето ке се изврши по одредбите од 
Уредбата за пренесување државните стопански прет-
пријатија од надлежност на еден во надлежност на 
друг државен орган („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
110/47), а без оглед на членот 2 од таа уредба. 

Член 6 
Геолошкиот техникум во Панчево што е основан 

со Уредбата за оснивање и делокругот на работењето 
на Геолошкиот техникум во Панчево („Службен лист 
на ФНРЈ, бр. 84/48), се става под непосреден надзор 
на Сојузната управа за геолошки истражувања. 

Прописи за организацијата и работењето на Гео-
лошкиот техшкум како и за неговиот интернат, ке 
донесе Претседателот на Советот за енергетика и ек-
страктивна индустрија на Владата на ФНРЈ.1 

Член 7 
Поблиски прописи за организацијата и работењето 

на Сојузната управа за геолошки истражувања ке 
донесе Претседателот на Советот за енергетика и ек-
страктивна индустрија на Владата на ФНРЈ. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Уредбата за организацијата на геоло-
шката служба со нејзините измени („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 114/48 и бр. 29/49). 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

6 април 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Министер—Претседател 
на Советот за енергетика и екстрактивна 

индустрија на Владата на ФНРЈ, 
Светозар Вукманович, е. р, 
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232. 
Врз основа на членот 1 од Законот за овласту-

вање на Владата на ФНРЈ да донесува уредби ло 
прашањата од народното стопанство, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕТО И 
РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ СТАТИСТИЧКИ УРЕД 
И СТАТИСТИЧКИТЕ УРЕДИ ВО НАРОДНИТЕ РЕ-

ПУБЛИКИ 
Член 1 

Сојузниот статистички уред, основан при претсе-
дателството на Владата на ФНРЈ, со уредбата за осно-
вањето и работењето на Сојузниот статистички уред 
и сатистичките уреди во народните републики („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'", бр. 47/48), ке се навогја во 
иднина при Сојузната планска комисија. 

Член 2 
Во текстот на Уредбата за обивањето и рабо-

тењето на Сојузниот статистички уред и сатистич-
ките уреди во народните републики, кај што се го-
вори за надлежност на Претседателот на Владата на 
ФНРЈ, зборовите „Претседателе! на Владата на 
ФНРЈ" се заменуваат со зборовите „Претседателот 
на Сојузната планска комисија", а зборовите „Прет-
седателството на Владата на ФНРЈ" се заменуваат со 
зборовите „Сојузната планска комисија". 

Во чл. 1 ст. 2 точ. 2 се бришат зборовите „во 
согласност со Сојузната планска комисија". 

Член 3 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на обја-

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

11 апрвд 1950 година 
белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

233. 
Врз основа на чл. 10 од Законот за стечување 

научен степен доктор на наука, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Министерот за наука и култура на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАУЧНИТЕ 
ОБЛАСТИ ОД КОИ ШТО СЕ ДОДЕЛУВА СТЕПЕНОТ 

ДОКТОР НА НАУКИ 
Член 1 

Во членот 1 од Уредбата за научните обалсти 
од кои што се доделува степенот доктор на науки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/49), мег ју зборо-
вите „медицинските" и „архитектонските", се става' 
зборот „фармацеутските". 

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

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

11 април 1950 година 
Белград 

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

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

Министер за наука и култура на ФНРЈ, 
Радољуб Чолаковић е. р. 

234. 
Врз основа на чл. 7 од Уредбата за принадлежно-

стите на државните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 83/47), по предлог на Претседателот на 
Комитетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА 
НОВОВОВЕДЕНИТЕ ЗВАНИЈА И ЗА ИЗМЕНУВАЊА-
ТА НА ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА ПОСТОЈЕКЈИТЕ 

ЗВАНИЈА ВО СТРУКАТА НА ЦИВИЛНИОТ 
ВОЗДУШЕН САОБРАЋАЈ 

1. За новововедените авенија „авиотехничар" и 
„ В И Ш И авиотехничар што се воведени со Уредбата 
за струката на цивилниот воздушен саобраћај („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 27/50), се определуваат 
следни основни плати: 

авиотехничар 5.300—5.500 
виши авиотехничар 5.600—5.800 
2. Основните плати на долу наведените званија во 

струката на цивилниот воздушен саобраћај се мену-
ваат и определуваат во следни износи: 

механичар-летгч II класа 4.600 
механичар-летач I класа 5.200 
пилот III класа 5.300 
Пилот II класа — — 6.000 
складишта? на авиоматеријал 4.200—5.200 
советник на воздухопловството — 7.000 
виши советник на воадухоплов-
ството — — — — 7.500 
сипналиста-стартер — 3.200—3.500 
радиотелеграфист III класа 4.100—4.500 
радиотелеграфист II класа 4.600—5.300 
радиотелеграфист I класа 5.400—6.000 
воздухопловен диспонент III класа 4.400—5.300 
воздухопловен диспонент II класа 5.400—6.000 
воздухопловен диспонент I класа 6.100—6.500 
3. Звани јата, од точ. 1 и 2 од оваа наредба се 

вклучуваат на соодветните места на чл. 3 точ. 14 од 
Уредбата за приналежностите на државните службе-
ници. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а исплатата на принад-
лежностите по неа ке се врши од 1 април 1950 го-
дина. 

IV бр. 1737 
3 април 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ, 

и Министер на народната одбрана. 
Маршал на Југославија 

. Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ,-

Едвард Кардељ, е. р. 

235. 
Врз основа на членот 2 ставот 2 од Уредбата за 

финансирањето и финансиското работење на здрав-
ствените установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 103/ 
49), во согласност со Претседателот на Комитетот за 
заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, 
пропиеувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СТРУКТУРАТА НА ЦЕНАТА НА УСЛУГИТЕ ВО 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Прописите на ова напатствие ке се примену-

ваат на сите здравствени установи од стационара 
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тип и амб ул ант и о -по ли кл и н и ч ки тип, освен на природ-
ните лекувалишта, и тоа само во поглед на нивната 
основна дејност — лекување или унапредување на 
народното -здравје. 

2. Под услуги на здравствените установи од точ. 
1 на ова напатствие се подразбира лекување односно 
укажување лекарска ломошт. 

3. Структурата на цената на услугата од точ. 2 
елф пк ја следни елементи: 

1) Плати на санитетскиот и техничко-помошниот 
персонал; 

2) Трошкови на материјалот за лекување; 
3) Плати на кујнскиот персонал; 
4) Трошкови на материјалот за исхрана; 
I . Трошкови на услугата; 
5) Амортизација; 
6) Режија на управата; 
7) Допринос за кадрови; 
8) Допринос на фондот за рационализација; 
9) Допринос за културно-лросветно работење; 
II. Цена на услугата. 
Претседателот на Сојузната Планска комисија, врз 

основа на образложени предлози од Претседателот на 
Комитетот за заштита на народното здравје на Вла-
дата на ФНРЈ и Министерот на финансиите на ФНРЈ 
ке донесе поблиски прописи за тоа што опфакјаат по-
едини елменти на цената на услугата. 

4. Основица за планирање« и пресметување на 
цената на услугата од тот. 3 е: 

а) еден болеснички ден, односно ден за сместу-
вање кај установата од стационареи тип; 

б) една визита кај установата од амбулантс-
ко ли клинички тип. 

5) Претседателот на Комитетот за заштита на на-
родното здравје на Владата на ФНРЈ, во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ ке ги нормира 
елементите под 6), 7), 8) и 9) од точката 3 на ова 
напатствие и тоа во проценти од нормативот на тро-
шковите на услугата. 

Тие проценти можат "да бидат различни" опрема 
видот и големината на здравствените установи. 

5. Амортизацијата на основните средства се врши 
во цел на1 замена на основните средства и во дел на 
Извршување нивните големи и средни оправки. 

Висината на амортизационата стопа (за елементот 
под 5) од точ. 3 на ова напатствие) ја одредува за 
секој вид на услуга и за секој вид на установи ми-
нистерот на финансиите на. народната република', по 
предлог од министерот на народното здравје на на-
родната република, а во сагласност со претседателот 
на планската комисија на народната република. 

Износот на амортизацијата се пресметува со при-
менување на одредената амортизациона стона врз 
нормативот на трошковите на услугата на логичната 
установа. 

Министерот на финансиите на народната репу-
блика, по предлог од министерот на народното здрав-
је на. народната .република, а во согласност со прет-
седателот иа планската комисија на народната репу-
блика, одредува колкав дел од амортизациониот из-
нос ке се употреби за замена на основните средства, 
а колкав дел за големи и средни оправки. 

Деловите на амортизационите износи што служат 
ва замена на основните средства се уплатуваат во 
опш т о држао цио т амортизационен фонд. 

Деловите на амортизационите износи што се наг 
ценети, за големи оправки го сочинуваат амортизаци-
ониот фонд на установата, со кој што установата са-
мостојно раководи врз озн ов а на својот одобрен фи-
нансиски плен односно претсметка. 

Установите ги полагаат сите амортизациони из-
носи на вкупната количина од извршените услуга за 
'лечење во минатиот масен на државната Инвестици-
она банка на ФНРЈ до 15-иот во месецот. 

Прописите на членовите 6, 7, 8 и 9 од Уредбата 
еа ошнтодржавниот амортизационен фонд на рудар-
ско то и индустриското производство и амортизацио-
ниот фонд на државните рударски и индустриски 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/47), 
важат и за државните здравствени установи. 

7. Поблиски прописи за спроведувањето на ова 
напатствие ке пропише Претседателот на Комитетот 
за заштита на народното здравје На Владата на ФНРЈ. 

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

Бр. 4749 
3 април 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 
Согласен, 

Претседател 
на Комитетот за заштита на народното 

здравје на Владата на ФНРЈ, 
др Павле Грегорич, е. р. 

236. 
Врз основа на чл. 16 од Уредбата за струката на 

цивилниот воздушен саобраћа ј („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 27/50), Комитетот за законодавство и из-
градба па народната власт на Владата на ФНРЈ, из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАНИЈАТА НА СТРУКАТА ОД 
ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН САОБРАЋАЈ ВО ВРСТИ 

1) Звани јата од членот 2 на Уредбата за струката 
на цивилниот воздушен саобраћај за службениците 
од оваа струка во сите организациони единици се ра-
споредуваат: 

во прва врста 
Виши советник на воздух оил о вете ото и советник 

на воздухопловството. 

во втора врста 
Капетан на воздушната служба,, пилот I класа,, во-

здухопловон ди опонент I класа и виши авиотехиичар. 

ао трета врста 
Пилот II класа, пилот Ш .класа, ip ади от ел ег р афмет 

I класа, радиотелеграфиет-летач II класа, навигатор I 
класа, навигатор II класа, авиотехничар, воздухопло-
вен диапонент II класа, р а ди от ел е г>р а фисх I класа, ра-
диотелеграфист II класа, механичар-летач I класа, авио-
механичар I класа, воздухопловен диспонент III класа 
и окладиштар на авиоматеријал. 

во четврта врста 
Радиотелеграфист - летач III класа, навигатор Ш 

класа, ргдиотелеграфист Ш класа, механичар-летач II 
класа, авиомеханичар II класа, автомеханичар Ш класа, 
домаќин на авион и сигналист (стартер-финишер). 

2) Во смисла на членот 12 од Законот за држав-
ните службеници, по предлог на надлежен член на 
Владата на ФНРЈ, Претседател на Комитет односно 
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комисија на Владата 'и Генералниот секретар на Вла-
дата .на ФНРЈ може со одделно решение да се вове-
дува инаков распоред на ананија од оваа струка за 
поодделни организациони единици. 

3) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", на кој ден престанува 
да важи Наредбата за распоредот на званијата од 
струката на цивилниот воздушен саобраћај во врсти 
К. бр. 2932 од 2 октомври 1947 година („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 86/47). 

Бр. 432 
27 март 1950 година 

Белград 
Претседател 

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

Едвард Кардељ, е. р. 

237. 
Врз основа на точката 3 од Решението на Вла-

дата на ФНРЈ од 16 март 1950 година IV бр. 1538 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 20/50), издавам 

И А Р Е Д Б А 

ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА СУДОВИТЕ НА СОЦИЈАЛ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ВРХОВНИОТ СУД НА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ФНРЈ 

I. Како ден за ликвидација и престанок на рабо-
тењето на судовите на социјалното осигурување и 
Врховниот суд на социјалното осигурување на ФНРЈ 
го одредувам 10 мај 1950 година.. 

II. За предметите што судовите на социјалното 
осигурување во смисла на точката 1) од Решението 
на Владата на ФНРЈ од 16 март 1950 година IV бр. 
1538, ке му ги отстапат на судот што е надлежен 
спрема, членот 122 и 123 од Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, тке ке направат попис во два пример-
ка, од кој што еден примерок ке го задржат за сво-
јата архива а вториот примерок заедно со .предметите 
;ке го испратат до надлежниот суд. Наедно во сво-
јот уписник кај секој ваков предмет ке се забележи 
кога и на кој суд предметот му е испратен на ната-
мошна работа. Ј 

III. Сета архива од судот на социјалното осигу-
рување ке ја превземе на денот на ликвидација оној 
окружен суд во чии состав се навогја судот на соци-
јалното осигурување, а архивата од Врховниот суд 
на социјалното осигрување на ФНРЈ ке ја превземе 
'Врховниот суд на ФНРЈ. 

TV. Инвентарот и намештајот од Врховниот суд 
на социјалното осигурување на ФНРЈ ке го превземе 
Министерството на правосудието на ФНРЈ. 

V. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1390 
20 март 1950 година 

Белград 
Министер на правосудне™ на ФНРЈ, 

Фране Фрол, е. р. 
Согласен, 

Го застапува Претседателот на Комитетот за 
социјалните грижи на Владата на ФНРЈ 

Министер — Претседател на Комитетот за 
заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ, 

др Павле Грегори*!, е. p. 

238. 
Врз основа на членот 39 од Основната уредба за 

градење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/48), и во 
врска со 'Членот 16 од Основната уредба за генерал* 
ни от урбанистички план („Службен лист на' ФНРЈ", 
бр. 7*8/49) издаваме 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОЗНАЧУВАЊЕ ГОДИНАТА НА 
ЗАВРШУВАЊЕ НА ГРАДБИТЕ ЗА КАПИТАЛНА 
ИЗГРАДБА И НА ГРАДБИТЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ 

. СТАНДАРД 

1) Инвеститорите односно органите на раководе-
њето, како и надлежните органи на задружните или 
општествените организации, должни се на сите градби 
за капитална изградба и на градбите за општествен 
стандард да ја стават ознаката на годината за за-
вршетокот на изградба. 

По одредбите од претходниот став должни се да 
постапат и приватните сопственици на станбени згради,. 

Ознаката на годината на завршетокот на град-
бата мора да се стави и на градбите завршени во 
времето од почетокот на 1945 година до денот на 
влегувањето во сила на оваа наредба. Овие ознаки 
мораат да се стават најдоцна во срок од шест месеци 
од денот на влегувањето во сила на оваа наредба. 

•2) "Одговорните " службеници на инвеститорот од-
носно на органот на раководење, одговорните слу-
жбеници на задружните или општествените органи-
зации, како и приватните сопственици што не ке по-
стапат по прописите од оваа наредба ке се казнат со 
парична казна до 5.000 динари. 

Постапка по прекршоците од оваа наредба водат 
и решенија во прв степен донесуваат извршните од-
бори на околиските народни ^ одбори. 

3) Министрите на градежните и министрите на ко-
муналните работи на народните републики согласно 
ке донесат поблиски прописи за спроведувањето на 
оваа наредба. 

4) Оваа наредба влегуваат во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Наредна Република Југославија". 

Бр. 893 
29 март 1950. година 

Белград 
Министер на град еж ит е на ФНРЈ, 

Влада Зечевич, е. р. 
Претседател 

на Комитетот за локално 'стопанство и 
комунални работи на Владата на ФНРЈ, 

Љубо Илич, е. р. 

239. 

) Врз основа на членот 2 и 11 од Уредбата за На-
родниот заем на Петгодишниот план на развитокот 
на народното стопанство на ФНРЈ, а во врска со чл. 
5 и 8 од Правилникот за извршувањето на Уредбата 
за народниот заем на Петто дишниот план на разви-
токот на народното стопанство на ФНРЈ, пронесувам; 

ПЛАН НА ТРЕТОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ОБВЕЗНИ-
ЦИТЕ НА НАРОДНИОТ ЗАЕМ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА 

И ЗГОДИТОЦИ 

1) Вс оптицај се пуштени обвезници на Народу 
ниот заем во вкупна вредност од 3.737,650.000 динари. 

2) Во текот на третото извлекување на денот 
на 21 април на ова година се амортизираат обвезни-
ци во износ од 187,000.000 динари. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 12 април 1950 

Обвезииците извлечени само за амортизација се 
исплатуваат почнува,јкп од 1 јануари на 1950 година. 

3) За згодитоци ке се извлечат 22.878 обвезници, 
а згодитоците се распоредуваат опрема следниот план: 

Динари 
1 згодито« од динари 
2 

70 
365 

22440 

100.000 вкупно 100.000 
50.000 „ 100.000 
10.000 „ 700.000 
5.000 „ 1,825.000 
2.000 „ 44,880.000 

22876 динари 47,605.ООО 
4) Згодитоците по обврзниците извлечени за зео-

лит оци се исплатуваат почнувајќи од третиот ден 
после објавувањето на резултатите на извлекувањето 
во .Службениот лист на ФНРЈ". 

5) Ова трето извлечување ке се изврши на 21 
април 1950 година во 16 часови во Љубљана. 

Бр. 75 
'10 април 1950 година 

Белград 

Го застапува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, 

Министерот на надворешната трговија 
на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
Народне Републике Србије" во бројот 4 од 1 март 
1950 година објавува: 

Потврда на кандидатската листа за избирање на-
родни пратеници за Векјето на народите на Народната 
скупштина на ФНРЈ; -

Решение за укинување на Главната дирекција на 
покраинските земјоделски имоти на Војводина; 

Решение за оснивање Поверенството за шумар-
ството; 

Решение за оснивање на Ветеринарскиот бактери-
олошки завод во Нови Сад; 

Решение за одобрението на временото финансира-
ње на потребите на Автономна Покрајина Војводина 
за периодот јануари—'март 1950 година. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" во 
бројот 10 од 20 март 1950 година објавува: 

Решение за оснивање Антитрахомоки диспанзер 
во Шабац; 

Правилник за изменување на Правилникот за ра-
ботењето и организацијата на мензите за дијетална 
прехрана; 

Правилник за работењето и организацијата на ин-
валидските интерната. 

Во бројот 11 од 29 март 1950 година објавува: 
Напатствие „за изменувања и дополнувања на на-

патствијето за извршување на Уредбата за контрола 
на прометот со недвижностите; 

Правилник за накнада за -штетата што е претрпена 
со отклонување™ и спречувањето на заразата кај до-
битокот; 

Решение за привремените технички прописи за 
градежната вар. 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније" во 
бројот И од 28 март 1950 година објавува: 

Уредба за задолжителното уништување на штето-
чините и болестите на овОштијата; 

Уредба за овластувањето за издавање прописи за 
обнова на хмељниците; 

Решение за изменување на даночната скала за 
одмерување доходот на земјоделските стопанства. 

С О Д Р Ж А Ј : 
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Указ за укинувањето на Министерството на 
на земјоделието, Министерството на шумар-
ството, Министерството на лесната инду-
стрија, Министерството на грабежите, Ми-
нистерството на трговијата и снабдувањето 
и Министерството на државните набавки на 
Владата на ФНРЈ и за основањето на Сове-
тот за земјоделие и шумарство, Советот за 
преработувачката индустрија, Советот за 

ѓрад^жнат| ИЈндуГтрија, Советот-,, 
за промет со стока и Советот ~за саобраћај 
и врски на Владата на ФНРЈ . — 
Указ за разрешувањето и назначувањето 
на министрите на Владата на ФНРЈ 
Уредба за изменувањето на Уредбата за 
оснивање и работа на култу рно-ир аев ет нит е 
установи — — 
Уредба за струката на цивилниот воздушен 

Уредба за инвалидските иринадлежкости —• 
Уредба за трговијата по врзани цени 
Уредба за унапредувањето на задружното 
сточарство — — 
Уредба за Сојузната управа за геолошки 
истражувања — — — — 
Уредба за изменување на Уредбата за о-
снивањето и работењето на Сојузниот ста-
тистички уред и статистичките уреди во на-
родните републики — — — — ' — 
Уредба за дополнувањето на Уредбата за 
научните области за кои се доделува степен 
доктор на науката — — 
Наредба за одредување основните плати за 
нов ов ов еден ит е звања и за изменувањата на 
основните плати за постоекјите звања во 
струката на цивилниот воздушен саобраћај 
Напатствие за структурата на цената за 
услугите во здравствените установи —• —• 
Наредба за распоредот на званијата од 
струката на цивилниот воздушен саобраћај 
во врсти — — — — 
Наредба за ликвидација на судовите на со-
цијалното осигурување и на Врховниот суд 
на социјалното осигурување на ФНРЈ 
Наредба за задолжителното означување го-
дината на свршувањето на градбите за ка-
питалната изградба и на градбите за опште-
ствениот стандард — —1 — 
План на третото излечување на обврзни-
ците од Народниот заем за амортизација и 
ег рд ит оци — — — — — 

Страна 

577 

578 

578 

578 
583 
585 

586 

588 

589 

589 

589 

589 

590 

591 

591 

591 

Издавач: „Службен лист на Ф Н Р Ј " новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул бр. 20, 
STOP и одговорен уредник Слободан М. Пешввич, Мајке Јевросиме бр. 20, •— 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


