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У К А З 
Брз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 

срока со членот 4 точка 9 од Законот за Президнумог 
Ј!а Народната скупштина на ФНРЈ, Президнумот на 
.Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
за изменувања и дополнувања на Законот за воените 
инвалиди од војната од 25 мај 1946 година, дополнет и 
изменет со Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за воените инвалиди од 'војната од 2 декември 

Г1947 година што го донеле Сојузното векје и Векјето 
;на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на сво-
ите седници од 21 јануари 1950 година а кој што гласи: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 

'ЗА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ОД 25 МАЈ 
г!946 ГОДИНА, ИЗМЕНЕТ И ДОПОЛНЕТ СО ЗАКОНОТ 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ОД 2 ДЕКЕМВРИ 

1947 ГОДИНА 

Член 1 
Членот 5 се менува и гласи: 
„На тугј државјанин му припаѓаа право па помош? 

гт заштита по .одредбите од овој закон ако се борил во 
текот на војната во редовите на Партизанските одреди 

јна Југославија, Народноослободителната војска и Пар-
тизанските одреди на Југославија и Југословенската 
армија, ако ги исполнува условите од овој закон и ако 
од државата чии што е државјанин нема никаква по-
мошт и заштита врз основа .на инвалидитетот. 

Правото на помошт и заштита по овој закон при-
п а ѓ а и на фамилијата односно на родителите односно 
на дедо и баба од тугј државјанин што загинал, умрел 
или се изгубил за време војната борејкјн се во редо-
вите. на Партизанските одреди на Југославија, Народ-
ноослободителната војска и Партизанските одреди на 
Југославија и Југословенската армија или кој што ум-
рел како воен инвалид од војната на Партизанските 
одреди на Југославија. Народноослободителната војска 
и Партизанските одреди на Југославија и Југословен-
ската армија, ако не уживаат од државата чин што се 
•државјани никаква помошт нити заштита врз основа па 
инвалидитетот". 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Фамилијата во смисла на одредбите од овој закон 

Ј̂а чини брачната жена, децата родени во бракот и вон 
од бракот и усвоените деца, кои што лицето што з а с -
пало, умрело или нестангло во војната ги усвоило пред 
својата смрт или нестанок, односно удрениот воен 
инвалид од војната пред да настани неговиот инва-
лидитет, како и пасиноцн и храненици кои што овие 
лица ги (издржувале до својата смрт, односно до на-
стапувањето на инвалиди!етот, но најмалку послед-
ната година дена". 

Член 3 
Членот 8 се менува џ гласи: 
„Лицата што уживаат помошт и заштита по овој 

закон можат да бидат членови на Сојузот на воените 
инвалиди 'бд војната на Југославија. 

Сојузот на воените инвалиди од војната на Југо-
славија е Организација која што претставува лица што 
уживаат помошт и заштита по овој закон и ги помага 
државните органи во сите работи што се однесуваат 
до инвалидската заштита. 

. Државата му дава помошт на Сојузот на воените 
инвалиди од војната на Југославија во извршувањето 
на неговите задачи". 

Член 4 
Членот 9 се укинува. 

Член 5 
Членот 12 се менува и гласи: 
..Половина од цела инвалиднина примаат овие по-

ени инвалиди од војната: 
1) работници, службеници, наместеници и пензио-

нери чин што ненадлежно-:ги односно постојаниот 
месечен- приход го преминуваат износот што ке се 
определи со уредба; 

2) земјоделци кои ило на доходот плакјаат данок 
преку износот што ке се определи со уредба; 

3) кои што од вршењето на макар какво самостој-
но стопанско работење или инаку имаат постојан ме-
сечен приход што го преминува износот што ке се 
определи со уредба; 

4) кои што се сместени на бесплатна издршка во 
државните установи или установите од Сојузот на вое-
ните инвалиди од војната на Југославија или на други 
општествени организации додека се навогјаат таму, 
освен ако се во тие установи сместени поради леку-
вање, школување или оспособување за преуредување 
или ако имаат некого на издршка. 

Одредбите, од предниот став ке се применуваат и 
на другите лица што се заштитени со овој закон". 

Член 6 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Инвалиднината пр инат ја и на фамилиите од ли-

цата што загинале, умреле или нестанале под окол-
ностите што се споменати во чл. 1 и 2 од овој закон, 
како и на фамилиите од умрените воени инвалиди од 
војната од I до VII група вклучително. 

Право на фамилијарна инвалиднина имаат: 
1) вдовиците што навршиле 45 години на живо-

тот на 8 јуни 1946 година*,' односно на денот кога ум-
рел воениот инвалид од војната ако умрел то ј после 
таа дата. Вдовиците што ке извршат 45 години на жи-
вотот во срок од пет години смета јќи од*8 јуни 1946 
година, односно од денот на смрта на воениот.инвалид 
од војната ако умрел после таа дата, имаат право на 
фамилијарна инвалиднина од денот кога ке навртат 45 
години на животот. На вдовиците што во напред опре-
делените срокови не навршиле односно не ке н а в р т а т 
45 години на животот им припагја инвалиднината ако 
се неспособни за стопанисување или станат неспособ-
ни за стопанисување во тие сроков«; 
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2)* децата, у сзо еи ицн ге, посиноците и храњеници« 
те, што се помлади од 17 години, а ако се на, школу-
вање тепаш до крајот ка пр овисан« то редовно шко-
лувања, а најдалеку до навршената 24 година на жи-
вотот. Ако се наполно неспособни за стопанисуваше 
тогаш додека трае газ неспособност, „под услов при-
чината па неспособноста за стопанисување да наста-
пила пред навршени ге 17-ет односно 24 години на ЖИ-
ВОЈ 0 Г. 

Ако ја сочинува фамилијата вдовица со едно или 
со нс зе КЈ е лг ца сд тач. 2) од овој член се определува 
заедничка фами."цјорпа инвалиднина, што ја уживаат 
заеднички вдовица га и децата, без оглед на условите 
што се пре дви чек а »о гоч. 1) од овој член. 

По исклучениг може да се признае право на фа-
мплијаона инвалиднина, под услови што се спомената 
во став 1, ставот 2 точ. 1) и во ст. 3 од овој член, и 
на жена која што со.загинатиот, останатиот или умре-
ниот пред влегувањето во сила на Основниот закон 
за бракот (9 мај 1Ртб година) живела заедно подолго 
.треме пред негова га смрт или неговиот настанок или 
и пократко, време ако со него има едно или иовекје 
деца, а со- него пе била во брачен однос. Ова право 
постои само ако до склучувањето на бракот не можело 
да дојде перади оправдани пречки или причини. 

Висината ка инвалидннпата на фамилијата и .се 
определува спрема бројот на членовите. 

Па децата на кои што им загинале, нестанале или 
умреле, односно умреле како вдени .инвалиди од во ј-
ната од 1 до VII група вклучително обата родитела, 
може Владата на ФНРЈ со своја Уредба да им ја на-
големи ннвалнднпната". 

Член 7 
Членот 14 ст. 1 се менува и гласи:' 
,.Покрај ики; дпднината им припаѓа па воените ни-

во лиди од војната и фамилијарен додаток на децата и 
тоа само во случајот ако примаат полна инвалиднина". 

Член 8 
Членот 15 се укинува. 

Член 9 
Членот 16 се менува и гласи: 
,.! инвалиднина прпвтагја и на родители односно на 

дедо и баба по таткото и по мајката на липата, нг о 
загинале, умреле или нестајале под околностите што 
се опоменати во чл. 1 и 2 од овој закон, ( како и на 
родителите односно на дедото и на бабата по таткото 
и по мајката од умрените воени инвалиди од војната 
сд I до VII група вклучително. 

Родителите имаат пр.-.во на инвалиднина само ако 
фамилијата неа не ја прима, а дедото и бабата само 
ако нити фамилијата нити родителите не примаат инва-
лиднина. 

Право на инвалиднина имаат родителите и тоа мај-
ката што .навршила 45 години а таткото 50 години на 
животот на 8 јуни 1946 година односно на денот на 
смртта на воениот инвалид од војната ако умрел тој 
после таа дата. На мајката што ке наврши 45 години а 
на таткото што ке наврши 50 години па животот во 
срок од пет години од 8 јуни 1946 година односно од 
денот на смртта на воениот инвалид од војната ако 
умрел овој после таа дата припоија инвалиднина од 
денот кога ке наврши 45 односно' 50 години на живо-
тот. На родителите што се помлади од 45 односно 50 
години им припаѓаа инвалиднина ако се неспособни за 
стопанисување или станат неспособни за стопанису-
вање во го?е назначениот срок. 

Право на инвалиднина по овој член имаат и усвои-
те л или усвоптелка, очух или маштеа како и хранител 
или х-ранителка и тоа сите под услов од претходниот 
став, како и под услов за загинатиот, умрениот или 
останатиот да се грижеле најмалку за пет години пред 
неговата смрт или овој да ги издржувал за послед-
ните пет години пред својата смрт. Усвоителот или 
усвоителката, очухот или маштеата, храиителох или 

храни!елката што ги исполнуваат овие услови имаат 
пред родителите првенствено право на инвалиднина. 

На родителите што во војната загубиле две или 
псвекје деца им се наголемува износот на »»валидан-, 
ната за секое изгубено дете. 

Кога право на инвалиднина имаат дедото и бабата 
и по таткото и по мајката тогаш првенствено право на 
инвалиднина има оној од низ што се Грижел за изди-
гањето и воспитувањето на загинатиот, умрениот или 
нестаиатото лице или кого што тоа лице го издржу-
вало". 

Член 10 
Во членот 21 ст. 2 се брише последниот збор „на 

републиката". 
Во истиот член ст. 3 и 4 се заменуваат со следни 

ставови: 
„Раководителот или друго одговорно лице во прет-

пријатието и установата' односно работодавачот што 
без основа на тр и чик а одбие да прими на работа! .воен-
ине алид од војната во смисла на ст. 1 од свој члетЈ 
ке се казни за прекршокот со парична казна до 
20.000.— динари. 

Административно-казнела постапка во прв степен 
води •Извршниот одбор па околискиот односно град-
скиот народен одбор. 

За воените лица и припадниците на народната ми-
лиција важи одредбата па чл. 56 од Основниот закоп 
за прекршените". , 

Член 11 
Во членот 26 ст. 1 се заменува со следниот став: 
„На фамилијата од умрен воен инвалид од војната, 

доколку ке го изврши закопувањето, односно на она 
лице што ке го закопа, му пришија на име трошкови 
на законот двомесечни©! износ на ннзалиднината што 
ја примал умрениот". 

Член 12 
Во членот 27 е . 2 се заменува со следните ста-

вови: 
„На женски дена и на вдовица со мажењето им 

се гаси правото на фамипѕјарна инвалиднина. 
На вдовица што ке ги напушти децата без оправ-

дани причини тг се земаат инвалидските права". 

Член 13 
Членот 23 се менува и ишен: 
„Росните инвалиди од војната и другите лица што 

уживаат помошт и заштита по овој закон ги губат за 
секогаш сите инвалидски права ако со правносилна' 
пресуда се осудени на смртна казна или ако го изгу-
бат државјанството, освен за случај на отпуштање од 
државјанството. 

Па воениI е инвалиди од војната и на другите 
лица што уживаат ио:,нант и заштита по- овој закон а' 
коп што се еавогјаат на избркување казна поправн-
телпа работа подолго од година дена, казна лише ни е 
од слобода подолго од шест месеци- или казна лише-
ни^ од слобода -со присилна работа, им се запира за 
време додека трае казната уживањето на инвалидски-
те права. Исклучително судот може при израмнувањето 
на пресудата да определи во особено оправдани слу-
чаи на фамилијата од осудениот воен инвалид од вој-
ната да и се остави делимично или во целина ужи-
вањето на инвалидските прага. 

За случај воениот инвалид од војната или друго 
лице што ужива номошт и заштита по овој закон да 
се навогја во истражен затвор, фамилијата што- ј а 
издржувал има право на 50% од неговите инвалидски 
принадлежнос?и. За случај на ослободување од кри-
вичната одговорност залажаните ири и адл ежи ости се 
исплатуваат во целина". 

Чле» 14 
Членот 29 се укинува. 
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Член 15 
• Во членот 30 на крајот на реченицата под б) се 

брише точката и се додаваат зборовите „на задру-
жните идаи општествените организации". 

Покрај ова се додава нов став што гласи: 
„Додатокот за надгледување и ту тја шомошт се 

иззема од извршувањето". 

Член 16 
Во членот 31 точ. 1) се менува и гласи: 
„1) износот на нив алиднина та на воените инва-

лиди од војната како и износот на инвалидни и ат а на 
ф амин мит е од лицата што загинале, умреле или поста-
нале под околностите што се споменати во чл. 1 и 2 
од овој закон, односно на умрените воени инвалиди 
од војната од I до VII група вклучително". 

После точ. 7) се додава нова точка 8) што гласи: 
„8) кому и колкав износ ке се исплати од неиспла-

тените инвалидски принадлежности на умрените ползу-
вани". 

Член 17 
Во членот 53 ст. 6 во првата реченица ороЈот 1У48 

се заменува со бројот 1950. 

Член 18 
Членот 34 се менува и гласи: 
„Ако после конечното решение за инвалидските 

права на воениот инвалид од војната настапат промени 
во способноста за 'стопанисување поради иста причина 
поради која што настапил инвалндитетот, може пов-
торно да се утврдува инвалидското право и от ри-над-
лежностите врз основа на дополнителна пријава до 
надлежната инвалидска комисија. 

Постапката за признавањето на инвалидските пра-
ва ке се обнови во случај ако се поднесат дополни-
телно нови докази за стечувањето на инвалидските 
права, а овие докази до завршетокот на поранешната 
постапка не биле познати или не можеле да се при-
бават. 

Ако се утврди дополнително дека поранешното 
правносилно решение е засновано на неточни податоци 
или на погрешна оценка на предметот, ке биде доне-
сено ново решение во согласност со утврдените фак-
ти. Такво решение има правна сила од денот на за-
почнатата постапка за ревизија. По исклучен не во по-
тешки случаи на повредата на законот и правичноста, 
решението може да има сила како да е првпат доне-
сено". 

Член 19 
Во членот 36 зборовите „офицер на воениот 

инвалид од војната" се заменуваат со зборови ,,прет-
ставник на Сојузот на воените инвалиди од војната 
на Југославија". 

Член 20 
Членот 37 се менува и гласи: 
„Повисоката лекарска комисија се состои од пет 

членови и тоа од три лекара на разни специјално сти, 
од кои што еден мора да биде хирург, еден претстав-
ник на Сојузот на воените инвалиди од војната на Ју -
гославија и еден претставник на Сојузот на борците 
од Народноослободителната борба". 

Член 21 
Членот 38 се менува и гласи: 
„На налазот и мнението од пониската лекарска 

комисија прегледаното лица може да стави приговор 
врз основа на кој што ке се испрати предметот до 
повисоката лекарска комисија. 

Ако во пониската лекарска комисија се мн ени јата 
подвоени ке се испрати лицето што е прегледано до 
повисоката лекарска комисија". 

Член 22 '[ 
Членот 39 се менува и гласи: 
„Министерството за социјалните грижи на народ-

ната република во согласност со министерството ш« 
народното здравје на народната рену бл поса ке опре-
дели во кои болници и во кои места ке има пониски 
и повисоки лекарски комисии". 

Член 23 
Членот 41 се менува и гласи: 
„За инвалидските права решаваат во прв степен 

инвалидските комисии при министерството за социјал-
ните грижи на народните републики. Поверенствоно. 
за социјалните грижи на Главниот извршен одбор па. 
Народната скупштина на Автономната покраина Војво-
дииа н при Поверенство зл социјалните грижи на Из-
вршниот одбор на Обласниот народен одбор на Авто-
номната 'Косовеко-метокиоката област а во втор и по-
следен степен Врховната инвалидска! комисија при Ко-
митетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ". 

Член 24 
Членот 50 се укинува. 

Член 25 
После членот 51 се додава нов член 51а кој што 

гласи: 
„Органите з»а социјалните грижи на народните ре-

публики, на Автономната покраина Војводина и на об-
ластите ке извршат преведување, без да се води пов-
торна постапка на нови! иринадлежности по одредбите 
од Законот за измени и дополнувања на Законот за 
воените инвалиди од војната од 25 мај 1946 година 
дополнет и изменет со Законот за измени и. допол-
нувања на Законот за воените инвалиди' од војната од 
2 декември 1947 годила на сите лица на кои што прав-
носилио им е признато правото на инвалидските прн-
иадлежности по тие закони, ако со опоменатите изме-
ни им се менуваат инвалидските ир ненадлежно ст и. 

На ист начин ке постапат и во случаите ако со 
исто правиосшшо р еш е ж е на еден родител му се при-
знати сите инвалидски права а на другиот родител 
само другите видови на државна помоите и заштита 
без и м а л иднината. 

Против решението за преведување може да се да-
де писмен приговор ка ј органот што го донесел ре-
шението. Овој орган ке по намени своето решение ако 
и гад е дека е приговорот оправдан, а во протизен 
случај ке го испрати приговорот со решението за 
преведување до надлежната инвалидска комисија .на 
редовна* постапка. 

Ако на досегашните уживатели на инвалидските 
принадлежности со одредбите од законот што е спо-
менат во новиот став од овој член: се одземаат сите 
инвалидски права или правото на инвалиднина, орга-
ните што се опоменати во првиот став од овој член 
ке наредат обустава' на исплатата на инвалидските 
принадлеашости, а надлежната инвалидска комисија 
ке ја известат 'за тоа поради донесување на решение 
за одземањето на инвалидските права. 

Инвалидските комисии ке ги земат без пријава 
во разгледување предметите на оние лица на кои што 
им се признати другите видови на помошт и заштита 
без инвалиднината, а кои. што по одредбите од зако-
нот што е споменат во првиот став од овој член ста-
нуваат право на инвалидски .пр-инодтежи о ст и". 

Член 26 
Во членот 52 ст. 2 се менува и гласи: 
,, Со Уредба на Владата иа ФНРЈ инвалидските, 

пртаа од овој заком можат да им се признаваат на 
лицата што здобиле рани, повреди, озледи или болест 
вршејќи ја должноста за целите на државната без-
бедност и народната одбрана и после срокот од чл. 
2 точ. 1) од о в о ј заком, но најдалеку до 31 декември' 
1947 година', а ното така и на другите лица што се 
споменати во чл. 4 од овој закон". 
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Член 27 
После членот 52 се додава нов член 52а ко ј што 

гласи: 
„Инвалидските прштадлежности како и другите 

видови* на државната заштита и помошт но одредбите 
<*д Законот за измените и дополненијата па Законот 
ЗА Бојните воени инвалиди од 25 МОЈ 1946 година што1 

е дополнет и изменет со Законот за измени и допол-
нувања на Законот за воените инвалиди од војната 
од 2 декември 1947 година почнуваат да течат од 1 
јули 1950 година, а ,до тој ден инвалидските права« 
»ке со оценуваат и инвалидските прм надлежности ке 
»се исплатуваат по поранешните одредби. 

Исклучително што се. однесува до лицата! што оте-
куваат право на инвалидски принадлежности по спо-
менатиот закон, а певану тоа право не го имале, ин-
валидските прпнадлежностн почнуваат да течат од пе-
тиот ден па* следниот месец после неговото влегува-
л е во сила". 

Член 28 
Министерот на финансиите на ФНРЈ во согласност 

со Пре1седател'от на Комитетот за соци јалните . грижи 
па Владата на ФНРЈ ке го пропише начинот и ликви-
дацијата ма контролите што се укинуваат со овој 
закон. 

Член 29 
Во сите одредби на Законот за; воените инвалиди 

од војната во кои што се зборува за надлежноста на 
Министерот на народната одбрана зборовите „Мини-
стерот на народната одбрана" се заменуваат со зборо-
в и „Претседателот на Комитетот за социјалните гри-
зни на Владата на ФНРЈ", а зборовите Министерст-
вото на народната одбрана" се заменува со зборови 
I,.Комитетот за социјалните грижи на Владата на 
ФНРЈ" . 

Член 30 
Се овластува Презид'нумо1 па Народната скупшти-

на на ФНРЈ врз 'основа на ово ј Закон да издаде пре-
чистен текст на Законот за воените инвалиди од вој-
ната. 

Член 31 
О в о ј закон влегува во сила осмиот ден после об-

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

У. бр. 53 
23 јануари 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југос.тави ја 
Го застанува секретарот, 

] го!претседател Претседател, 
Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар* е. р. 

139. 
"Врз основа на чт. 30 од Законот за изменувањето 

и дополнувањето па Законот за воените инвалиди о д 
војната од 25 ма ј 1946 година, изменет и дополнет 
со Законот за изменувањата и дополнувањата на За-
конот за воените инвалиди од војната од 2 декември 
1947 година, кој што е прогласен со Указот о д 23 
јануари 1950 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
14 од 25 февруари 1950 година, Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ го издава со сите наме-
нувања и дополнувања, пречистениот текст на Зако-
нот за воените инвалиди од во јната о д 25 ма ј 1946 
година, ко ј што гласи: 

З А К О Н 
ЗЛ ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 

Г Л А В А } 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Како воен инвалид од војната се смета држав-

јанин на Федеративна Народна Република Југославија 

к о ј што вршекји ја воената должност или други дол-
жности за воени цели, или за целите на држената 
безбедност во војната добил рана, повреда, озледа 
или болест, и поради тоа. неговата способност за сто-
панисување се намалила, во толкава мерка да биде 
огласен за инвалид по прописите од ово ј закон. 

Член 2 
Се сметаат за воени инвалиди од војната "и ужи-

ваат инвалидски отава но ово ј закон држав јаните на 
Федеративна Народна Република Југослави ја : 

ј ) кон што од 17 април 1941 година па до пре-
станокот на непријателствата во состав .>г на Парти-
занските одреди, Народноослободителната »војска и 
Партизанските одреди на Југославија , односно Југо-
словенската армија, или вон од .нивниот состав, пре-
трпеле намалување на својата способност за стопа-
нисување на начинот како што е 1 мл еж ен вз чл. 1 
од ово ј закон, вршејк ји должности за воени исдн, 
или за целите н а .државната безбедност, или п о - н а -
редба на воените власти; 

2) кои што после завршетокот на поранешните 
во јни се оглашени за инвалиди од војната со одлуки 
од надлежните органи', односно кои н л о ке бидат 
признати за воени инвалиди од војната но прописите 
од о в о ј закон; 

3) кои што во состав на б и с т а т а југословенска вој-
ска за време во јиа г а со непријателот од 6 до 17 април-
1941 година, т:ли подоцна како »војни ил ен и ци во ла-
герпте, претрпеле намалување на својата способност 
за стопанисување на начинот што е изложен во чл. 1. 
од овој закон. 

Член 3 
Воените инвалиди од војната се делат спрема 

утврдените проценти' на неспособноста за стопанису-
вање на десет групи, и тоа : 

I група: инвалиди со 100% н е с п о с о б н о с т , на кон 
што за обичниот живот им е треб на уште и тугја по-
м о л и : 

II група: инвалиди со 100% неспособност 
Ш група: инвалиди со 90% неспособност 
IV група: инвалиди со 80% неспособност 

V група,: инвалиди со 70% неспособност 
"VI група: инвалиди со 60% неспособност 

VII група: инвалиди со 50% неспособност 
V 1ч[ група: инвалиди со 40% неспособност 

IX група: инвалиди со 30% неспособност 
X група: инвалиди со 20% неспособност 

Неспособноста под 20% не се зема во оглед. 
Член 4 

Право на помошг и заштита по ово ј закон при-
ш т ј<а : 

1) на во Југ инвалид од војната; 
2) на фамилијата односно на родителите односно 

на дедото и на бабата о д умрениот воен инвалид о д 
војната; 

3) -на фамилијата односно на родителите односно 
и а дедото и на бабата на лицето што заминало, умре-
ло или н е с т а ј а л о под околностите што се споменати 
во чл. 1 и 2 од ово ј закон. 

Член 5 
На туг ј државјанин му ир и паг ја право на помошт 

и заштита по одредбите од ово ј закон ако се борил во 
текот на војната во редовите на Партизанските одреди 
на Југославија , Народноослободителната војска и Пар-
тизанските одреди, на Југославија и Југословенската 
армија, ако ги исполнува условите од ово ј закон и ако 
од државата чии што е државјанин нема никаква по-
мошт и заштита врз основа на инвалидитетот. 

Правото на ирмошт и заштита по ово ј закон при-
л а г а и на фамилијата односно на родителите односно^ 
на дедо и баба од тугј државјанин што загинал, умрел» 
или се изгубил за време војната боре јк ји се во редо-
вите на Партизанските одреди на Југославија , Народ-
ноослободителната војска и Партизанските одреди на 
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Југославија и Југословенската армија или КОЈ ШТО ум-
рел како вее« инвалид од војната на Партизанските 
одреди на Југославија. Народноослободителната војска-
и Партизанските одреди на Јуогславија и Југословен-
ската армија, ако не уживаат од државата чии ш т о ' с е 

; државјани никаква псмошт нити заштита врз основа на 
инвалидитет^?. 

Член 6 
Не можат да имаат инвалидски права: 
1) воените лица што ке побегнат ка ј непријате-

лот или што ке побегнат о д војската, или) од воената 
должност, 

2) лицата што ке се осакагат или повредат са-
дите со цел да ја избегнат воената должност; 

3) лицата што се осудени поради предавство и 
Поради служењето ка непријател; 

4) лицата што сг осудени со судска пресуда по-
ради учествувањето на страна на окупаторот и не-

говите помагачи против Партизанските одреди, Народ-
ноослободителната војска и Партизанските одреди на 
Југославија, Југословенската армија и нејзините со-
јузници. 

Немаат право на државна помошт и занин а по 
овој закон фамилиите и родителите на напред набро-
ените лица, како нити членовите па фамилијата, роди-
телите, дедото и бабата, што се самите осудени за 
делата од точ. 3 и 4 од овој член. 

Член 7 
Фамилијата во смисла на одредбите од овој закон 

ја чини брачната жена, децата родени во бракот и вон 
од бракот и усвоените деца, кои што лицето што зами-
нало, умрело или нестало во војната ги усвоило пред 
својата смрт или нестанок, односно умрениот воен 
•инвалид од војната пред да настапи неговиот инва-
лидитет, како и пасиноци и хр а и ен и ци кои што овие 
лица ги. издржувале до својата смрт, односно до на-
стапувањето на инвалидитет от, но најмалку послед-
ната година дена. 

Член 8 
Лицата што уживаат ломошт и заштита по ово ј 

закон можат да бидат членови на Сојузот на воените 
инвалиди од војната на Југославија. 

Сојузот на воените инвалиди од војната из Југо-
славија е организација која што претставува лица ипо 
уживаат помошт и заштита по овој закон и ги помага 
државните органи во сите работи што се однесуваат 
до инвалидската заштита. 

Државата му дава ломошт на Сојузот на воените 
инвалиди од војната па Југославија во извршувањето 
на неговите задачи. 

Член 9 

(Укинат еп членот 4 од Законот за изменувањата 
и дополнувањата од 23 јануари 1950 година). 

Г Л А В А 19 

ВИ ДОБИ НА ДРЖАВНАТА ' П О М О Ш ! И ЗАШТИТА 
Инвалиднина и додатоци 

Член 10 
На воените инвалиди од војната им при паг ја ме-

сечна инвалиднина сразмерно на процентот на неспо-
собноста за стопанисување. 

Член 11 
На воените инвалиди од војната од I група им 

припагја покрај ннвалиднината и додаток за надгле-
дување и тугја помошг во износ на инвалттднината, 
доколку таков инвалид НР е наместен во инвалидски 
дем или друга установа во која ипо има надгледу-
вање и бесплатна издршка. 

Член 12 
Половина од цела инвалиднина примаат овие. во-

ени инвалиди од војната: 
1) работници, службеници, наместени ци и пензио-

нери чии што принадлежности односно постојаниот 
месечен приход го преминуваат износот што ке се 
определи со уредба; 

2) земјоделци кои што на доходон плакјаат данок 
преку износот што ке се определи со уредба; 

3) кои што од вршењето на макар какво самостој-
но стопанско работење или инаку имаат постојан ме-
сечен приход што го преминува износот што ке се 
определи со уредба; 

4) кои што се сместени па бесплатна издршка во 
државните установи или установи од Сојузот на вое-
ните инвалиди од војната на Југославија или на други 
општествени! организации додека се навогјаат таму, 
освен ако се во .ле установи сместени поради леку-
вање, школување или оспособување за привредување 
или ако имаат некого на издршка. 

Одредбите од предниот став ке се применуваат и 
на другите лица што се заштитени "со овој закон. 

Член 13 
Инвалиднината припаѓаа и на фам! шиите од ли-

цата што загинале, умреле или постанале под окол-
ностите што се споменати во чл. 1 и 2 од овој за:.ог, 
како и на фамилипте од умрените воени инвалиди од 
војната од I до VII група вклучително. 

Право на фамилијарна инвалиднина имаат: 
1) вдовиците што (навршиле 45 год! пг и на живо-

тот па 8 јуни 1946 година, односно на денот кога ум-
рел воениот инвалид од војната ако умрел тој после 
таа дата. Вдовиците што ке н а в р т а т 45 години на жи-
вотот во срок од. пет години смета јќи од. 8 јуни 1946 
година, односно од денот на смрта на воениот инвалид 
од војната ако умрел после таа дата, имаат право на 
фамилијарни инвалиднина од денот кога ке навртат 45 
години на животот. На вдовиците што во напред опре-
делените срокови не навршиле односно не ке навртат 
45 години на животот им припаѓаа инвалнднината ако 
се неспособни за стопанисување или станат неспособ-
ни за стопанисување во тие срокови; 

2) децата, усвоениците, пасииоиците и храненицн-
те, што се помлади од 17 години, а ако се на школу-
вање тогаш до крајот на прописаног редовно шко-
лување, а најдалеку до навршената 24 година на жи-
вотот. Ако се наполно неспособни за стопанисување 
тогаш додека трае таа неспособност, под услов при-
чината на неспособноста за стопанисувано да наста-
пила пред извршените 17-ет односно 24 години па жи-
вотот. 

Ако ја сочинува фам мијата вдовица со едно или 
со повекје лица од тач. 2) од овој член се о п р е д е л б а 
заедничка фамилијарна инвалиднина, што ја уживаат 
заеднички вдовпцата и децата, без оглед на условите 
што се предвидени во точ. 1) од овој член. 

По исклучение може да се признае право на фа-
мн лиј арна инзаледнина, под услови ипо се опоменати 
во став 1, ставот 2 точ. 1) и во сг. 3 од овој член, и' 
на жена која што со загинатиот, постанатиот или умре-
ниот пред влегувањето во сила на Основниот закон 
за бракот (9 мај 1946 година) живела заедно подолго 
време пред неговата смрт или неговиот постанок или 
и пократко време ако со него има едно или нов ек је 
деца, а со него не била во брачен одлос. Ова пра.во 
постои само ако до склучувањето на бракот не можело 
да дојде поради оправдани пречки или причини. 

Висината на инвалиднината на фамилијата и се 
определува спрема бројот на членовите. 

На децата на кои што им загинале, постанале или 
умреле, односно умреле како воени инвалиди од вој-
ната од [ до УП група вклучително обата родитела, 
може Владата на ФНРЈ со своја Уредба да им ја на« 
големи инвалидни!! ат а. 
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Член 14 
Покрај пнвалпднината им пришија па воените 

питали,"!! ол војната 11 фамилијарен додаток на де-
цата и тоа само во случајот ако примаат полна инва-
лиднина. 

Фамилијарниот додаток на децата може да се у-
жнва само но еден основ. 

Член 15 
(Укинат со членот 8 од Законот за изменувањата 

и дополнувањата од 23 јануари 1950 година). 
Член 16 

Инвалиднина припада и на родители односно на 
дедо и баба по таткото и по мајката на лицата и п о 
загина те, умреле или постанале под околностите што 
се споменати во чл. 1 и 2 од опој закон, како и па 
родителите односно на делело и на бабата по таткото 
и по мајката од умрените воени инвалиди од војната 
сд I до VII група вклучително. 

Родителите имаат право на. инвалиднина само ако 
фамилијата неа не ја прима, а дедото и бабата само 
ако нити фамилијата нити родителите не примаат инва-
лиднина. 

Право на инвалиднина имаат родителите и тоа мај-
ката што навршила 45 години а таткото 50 години па 
животот на 8 јуни 1946 година односно на денот на 
смртта на воениот инвалид од војната ако умрел тој 
после таа дата. На мајката што ке наврши 45 години а 
на таткото што ке наврши 50 години на животот во 
срок од пет .години од 8 јуни 1946 година односно од 
денот на смртта на воениот инвалид од војната ако 
умрел овој после таа дата припагја инвалиднина о д 
денот кога ке наврши 45 односно 50 години на живо-
тот. На родителите што се помлади од 45 односно 50 
години им припада инвалиднина ако> се неспособни за 
стопанисување или станат неспособни за п р е р е д у -
вање во горе назначениот срок. 

Право гал инвалиднина по овој член имаат и усвои-
те.! или усвоителка, очух или маштеа како и хранител 
или храннтелка и тоа сите под услов од претходниот 
став, како и под услов за загинатиот, умрениот или 
останатиот да се грижеле најмалку за пет години пред 
неговата смрт или овој да ги издржувал за послед-
ните пет години пред својата смрт. Усвоителот или 
усвоителката, очухот или маштеата, хранителот или 
хранителката нио ги исполнуваат овие услови имаат 
пред родителите првенствено право на инвалиднина. 

На родителите што во војната загубиле две или 
повекје деца им се наголемува износот на инвалидни-
ната за секое изгубено дете. 

Кога право на инвалиднина имаат дедото и бабата 
и по таткото и по мајката тогаш првенствено 'право на 
инвалиднина има оној од нив што се грижел за изди-
гањето и воспитувањето на загинатиот, умрениот или 
постанатото лице или кого што тоа лице го издржу-
вало. 

Доделување земја и колонизација 
Член 17 

Воените инвалиди од војната и фами.тиите на ли-
пата од точ. 3 на чл. 4 од овој закон имаат првен-
ствено право да им се додели земја, како I! на други 
повластици по прописите од Законот за аграрната 
реформа и колонизација. 

Лекување 
Член 18 

Воените инвалиди од војната имаат право на до-
животно лекување на државен трошок од сите рани, 
повреди, озледи и болести. 

Државата ке им дава помошт во лекување и на 
сиромашните фамилии и на родителите, на дедото и 
бабата што уживаат права по ово ј закон. 

Воените инвалиди ед војната имаат доживотно 
право да добиваат бесплатно протези, ортопедски и 
други ортопедски помошни средства (количиња, 'апа-
рати .уп гп, патерици ити.) спрема инвалидитетот и-
занимањето. 

Поблиски одредби за лекувањето и за давањето 
протези на воените инвалиди од војната ке пропише 
со правилник Претседателот на Комитетот за социјал-, 
пите грижи на Владата на ФНРЈ во согласност со Ко-
митетот за з а н и ш а на народното здравје па Владата 
па ФНРЈ. 

Стручна обука 
Член 19 

На воените инвалиди од војната ке им овозможи 
државата бесплатно стручно да се научат и да се 
оспособат за вршењето на поранешните или на нови 
занимања. 

За стручната обука и усовршувањето на воените 
инвалиди од војната се осннваат специјални инвалид-
ски' школи и стручни курсеви. 

Учениците воени инвалиди од војната имаат пр-
венствено право да добиваат државна стипендија под 
еднакви услови; 

Заполтување 
Член 20 

Коските инвалиди од војната и другите лица што 
се заштитени со овој закон имаат првенство при по-
полнувањето на службеничките, намештеничките и ра-
ботничките места во државните установи и установи од 
•јавмо-правен карактер, ако ги исполнуваат условите 
што се бараат за тоа. 

Член 21 
Сите државни, задружни и приватни претприја-

тија должни се да ги запослат воените инвалиди од 
војната и тоа до 10% од вкупниот број на запосле-
ннте ЛИЦЕ*. Од оваа обврска можат да бидат ослобо-
дени претпријатијата кои поради својата специјалност, 
во интерес на правилното работење или животната 
сигурност, не можат да примаат воени инвалиди од 
војната. 

Одлука за ослободување донесува надлежниот ми-
нистер на трудот во согласност со надлежниот ресо« 
рен министер. 

Раководителот или друго одговорно лице во 'прет-
пријатието и установата односно работодавачот што 
без основа на причина одбие да прими на работа воен 
инвалид од војната во смисла на ст. 1 од овој член 
ке се казни за прекршокот со парична казна до 
20.000,— динари. 

Административно-казнена постапка во прв степен 
води Извршниот одбор на околискиот односно град-
скиот народен одбор. 

За воените лица и припадниците на народната ми-
лиција важи одредбата на чл. 56 од Основниот закон 
за прекршоците. 

Стопанско јакнење и други повластици 

Член 22 
Државата им дава помошг на воените инвалиди 

од војната и1 на другите лица што се заштитени со 
ово ј закон поради нивното стопанско јакнење. 

Член 23 
Инвалидските прпнадлежностНте не подлежуваат 

на никакво оданочување. 
Сите потребни документи за степување и ужива-

ње на правата по овој закон не подлежуваат на ни-
какви такси. 

Децата од воените инвалиди од војната, лицата 
од точ. 3 на чл. 4 каке* и децата од умрените воени 
инвалиди од војната се ослободуваат од сите такси 
во врска со школувањето во сите државни1 школи. 
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Воените инвалиди од војната и другите лица што 
се заштитени со овој закон се ослободуваат од сите 
такси за прво та оснивање и протоколисување на са-
мостојни дурјан«. 

Пократките на протези, ортопедски кондури и на 
другите ортопедски помошни средства за сите лица 
што се заштитени со овој закон ослободени се од 
.сите такси, давања и трошарина 

. Повластици во возењето 
Член 24 

Воените .инвалиди од војната и другите лица што 
се заштитени со ова ј закон имаат право на бесплатно 
возење со сите превозни« средства што ги исполнува 
државата ако патуваат со цел да ги отечат и да ги 
ползуваат поавата по овој закон. 

Исто право имаат и пратителите од воените инва-
лиди од војната од I група. 

Воените инвалиди од војната имаат право на по-
властено возење ако патуваат п о приватна работа. 

Инвалидски д о к а з и 
Член 25 

•За доживотно или времено сместување .на воените 
инвалиди од војната ке формира Комитетот за соци-
јалните грижи на Владата на ФНРЈ инвалидски до'-
јмови. 

Овие домови можат да ги формираат и здруже-
нијата на воените инвалиди од војната. 

Поблиски одредби за ова ке пропише Претседа-
телот на Комитетот за социјалните грижи на Владата 
на ФНРЈ. 

Трошкови на закопување 
Член 26 

На фамилијата од умрен воен инвалид од војната, 
доколку к е ' г о изврши неговото закопување, односно 
на она липе што ке го закопа, приши ја на име тро-
шкови на закопог двомесечннот извор на инвалидни« 
ната што ја примал умрениот. 

Законот на воениот инвалид од војната ке се из-
врши со укажување на воени почасти, ако за тоа има 
Возможности а по постоекјите воени прописи. 

Траење и престанок на инвалидските права 
Член 27 

Инвалидски ге принадлежности и другите ви дови 
на заштитата трајат: 

1) на воениот инвалид од војната, на вдовицата, 
односно на родителите, дедото и па бабата до нивната 
смрт; 

2) на децата од навршената 17 година, односно 
ако се школуваат, до навршената 24 година, а ако се 
наполно неспособни за стопанисување додека трае таа 
неспособност. 

На женските деца и на вдовицата со мажењето им 
се гаси правото на фамилијарната инвалиднина. 

На вд овина та што ке ги напушти децата без оп-
равдани разлози км се земаат инвалидските права. 

Член 28 
Воените инвалиди од војната и другите лица што 

уживаат то.мОИЈТ и заштита по овој закон ги губат за 
секогаш сите инвалидски права ако со ппааноенлна 
пресуда се осудени на смртна казна или. ако го изгу-
бат државјанството, освен за случај на отпуштање од 
државјанството. 

На воените инвалиди од војната и па другите 
лица што- уживаат, и ом ошт и заштита по овој закон а 
кои што се иавогјаат на издржување казна понрави-
телна работа подолго од година дена, казна лишевме 
од слобода подолго од шест месеци или казна лише-
вме од слобода со присилна работа, им се запира за 
време додека трае казната уживањето на инвалидски-
те права. Исклучително судот може при израмнувањето 
на пресудата да определи во особено оправдани слу-
чаи »а фамилијата од осудениот воен инвалид од во ј -

ната да и се остави делимично или во цетина ужи-
вањето на инвалидските права. 

За случај воениот инвалид од војната или друго 
лице што закива иомошт и заштита по овој закон да 
се иавогја во истражен затвор, фамилијата што ја 
издржувал има право на 50% од неговите инвалид еми 
пришадлежности. За случај на ослободување од кри-
вичната одговорност задржаните принадлгжноети се 
исплатуваат во целина. 

Член 29 
(Укинат со членот 14 од Законот за изменувањата 

и дополнувањата од 23 јануари 1950 година). 

Член 30 

Пренесувањето на правата на инвалидските при« 
надлежности на друго лице је правно невалидно. 

На инвалидските и р И н ада еж пости не може да се 
дозволи извршување поради ' обезбедување или при-
силна наплата, освен: ; 

а) до половината на"инвалидските принадлежности 
за законската издршка; и \ 

б) до една третина, на инвалидските принадлеж-
ности за побарувањето на/државата и на задружните 
или општествените ораЈгнизадии. 

Додатокот за надгледување и тугја помсшт.се из-
зема ош извршувањето. 

Член 31 
Со уредба на Владата на ФНРЈ ке се препише: 
1) износот на инвалиднината на воените инвалиди 

од војната како и износот на инвалиднината од фами-
лиите на лицата што загинале/ умреле или постанале под 
околностите што се споменати во чл. 1 и 2 од овој 
закон, односно на умрените воени инвалиди од вој-
ната од I до VII група заклучно; 

2) износот на фамилијарниот додаток на децата; 
3) износот на инвалнднината на лицата од чл. 16 

од овој закон и условите под коп што може оваа да 
се ужива; 

4) поблиски одредби за стручната обука; 
5) поблиски одредби* за ст опал окото јакнење и за 

други .повластици, како и за повластивте во возе-
њето; 

6) кои лица се сметаат за сиромашни во смисла на 
овој закон; 

7) поблиски одредби за тоа кои права ке уживаат 
фамнлиите и родителите на воените инвалиди од вој-
ната и лицата од точ. 3 на чл. 4 од овој закон, што не 
ги исполнуваат условите за уживање на инвалидските 
принадлежности по овој закон; и 

8) кому и колкав износ ке се исплати од .неиспла-
тените инвалидски -при пдлежпости на умрените пол-
зувал«. 

Г Л А В А ЕП 

ПОСТА! ИСА 

Пријава 

Член 32 
За станувањето на инвалидските права по овој 

закон се поднесува пријава писмено или усно до ин-
валидската комисија што е надлежна го првиот степен 
по местото на псгбивалиштето односно боразпш-тето 
на подносителот. 

За слабоумни, душевно болни, малолетни и од-
сутни лица пријава поднесуваат нивните законски за-
стапници, односно најблиските роднини или надлеж-
ниот државен орган. 

Поблиски одредби за поднесувањето на пријавите 
и на доказните средства ке пропише Претседателот на 
Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ. 
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Член 33 
Инвалидските права по ово ј закон не застаруваат. 
Пријавата се поднесува во срок од година дена од 

денот на влегувањето во сила на о в о ј закон. За ли-
цата коп што после овој еро« останале во болници на 
лекување, како и оние кои што поради болест оста-
нале вон од земјата, тој срок започнува да тече о д 
денот на отпуштањето од болницата, односно од врак-
јањего во земјата. 

Фамплипте на нестанатите што полагаат право на 
државна помошт и заштита по о в о ј закон ке подне-
сат пријава во срок од година дена о д денот на прав-
нссилноста на одлуката со ко ја што нестанатото лицо 
е прогласено за умрено. 

Фам и лин те на умрените воени инвалиди од вој-
ната ке поднесат пријава во срок од година дена о д 
денот на смртта на водниот инвалид од војната, од-
носно од денот на влегувањето во сила на ово ј закон. 

Правата на иринадлежностите по пријавите што се 
поднесени после истекот на сроковите од ставот 2, 3 
и 4 од ово ј член течат од денот на поднесувањето на 
пријавата. 

Исклучително од одредбите на претходните ста-
вови, лицата што бараат да се признаат за воени ин-
валиди од војната поради болести добивени во На-
родноослободителната војна од 17 април 1941 година 
па до престанокот на непријателствата (чл. 2 точ. 1), 
или во состав на бившата југословенска војска за 
време војната со неириателот од 6 до 17 април 1941 
година или поради болест ко ја што ја добиле подо-
цна како војни м е н и ц и во легерите (чл. 2 тон. 3) 
мораат да поднесат пријава на јдалеку до 30 јуни 1950 
година. На лицата што ке поднесат пријави после оној 
срок нема да им се призна иивалиднината како нити 
другите права по О В О Ј закон. 

Принадлежностите по пријавите што. се подне-
сени по претходниот став после 8 декември 1946 го-
дина течат од денот на поднесувањето на пријавата. 

Член 34 
,) Ако после конечното решение за инвалидските 
права на воениот инвалид од војната настапат промени 
во способноста за п р е р е д у в а њ е поради иста причина 
поради која што настапил нлвалпдптетот. може пов-
торно да се утврди инвалидското право и припад-
.нужностите врз основа на дополнителна пријава до 
нал-лс ис! шта пив ал: г д ек а к ом 1 !,с 11 ј а. 

Постапката за признавањето на инвалидските пра-
га ке се обнови во случај ако се поднесат дополни-
телно н а ш докази за стечувањето на инвалидските 
права, а овие докази до завршетокот нт поранешната 
постапка не биле познати или не можеле да се при-
бават. 

Ако се утврди дополнително дека поранешното 
правосилно решение е . засновано на неточни податоци 
или на погрешна оценка на предметот, ке биде доне-
сено ново решение во согласност со утврдените фаве-
ли. Такво решение има правна сила од денот на за-
почнатата постапка за. ревизија. По нсшученпе во по-
тешки случаи на повредата на законот и правичноста, 
решението може да има сила како да е првпат доне-
сено. 

Лекарски комисии за прегледување иа инвалидите 
Член 35 

Неспособноста за стопанисување и нејзините при-
чини ги утврдуваат за сите лица за кои што ужива-
њето на инвалидските праза е условено' со таа неспо-
собност пониските и повисоките лекарски комисии. 

Член 36 
Пониската лекарска комисија се состои од три 

члена и тоа два лекара, од кои што еден по возмож-
ност хирург, и еден претставник на Сојузот на воените 
инвалиди од војната на Југославија . 

Член 37 
Повисоката лекарска комисија се состои од пет 

членова и тоа од три лекара од разни специ јалност^ 
од кон што еден мора да биде хирург, еден прелетав* 
ник на Сојузот на воените инвалиди од војната на Ј у -
гославија и еден претставник на Сојузот на борците 
од Народноослободителната борба. 

Член 38 
На налазот и миението од пониската лекарска 

комисија прегледаното лице може да стави: приговор 
врз основа на ко ј што ке се '»опрати предметот до 
повисоката' 'лекарска комисија. 

Ако во пониската лекарска комисија се миен и јат а 
подвоени ке се испрати лицето што е прегледано до 
повисоката лекарска комисија . 

Член 39 
'Министерот за социјалните грижи на народ-

ната република во согласност со министерството нд 
народното здрав је на народната република ке опре-
дели во кои болници и во кои места ке има пониски 
и повисоки лекарски комисии. 

Член 40 
Лекарските комисии работат п о правилникот за 

• прегледување на лицата што се заштитени со о в о ј за-
кон и напатствие™ за у т в р д у в а л а на неспособноста 
за стопанисување. 

Правилник и напатствија прогласува Претседате-
лот на Комитетот за социјалните грижи на Владата на 
ФНРЈ. 

Инвалидски КОМИСИЈИ 

Член 41 
З а инвалидските права решаваат во прв степен 

инвалидските комисии при министерството за- социјал-! 
пите грижи на народните републики. П о в е р е н о в о ™ » 
за социјалните грижи на Главниот извршен одбор ц а 
Народната скупштина на Автономната покраина Војно-* 
дина и при Пов ер емство за 'социјалните грижи на Изч 
вршни от одбор на Обласниот народен одбор на Авто-
номната 'Косовско-метохиската област а во втор и по-
следен степен Врховната инвалидска; комисија при Ко-, 
мптетот за социјали ите грижи на Владата на ФНРЈ" . 

Член 42 

Поблиски одредби за составот и работењето па 
инвалидските комисии ке пропише со правилник Прет-
седателот на Комитетот за социјалните грижи на Вла-
дата на ФНРЈ. . 

Г Л А В А IV 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ О Д Р Е Д Б И 

Член 43 
После влегувањето во сила на ово ј закон ке се 

изврши преведување на сите досегашни уживатели на 
инвалидските принадлежности и на другите инвалид-
ски права на прописите од о в о ј закон, и тоа : 

1) на воените инвалиди о д војната од Народно-
ослободителната во јна на кои што им е признато ин-
валидско својство со р е ш е н а т а од штабовите на ар-
миите; 

2) на лг.дата што имаат правносилнн решенија о д 
Врховниот инвалидски суд во Белград п о Уредбата 
за војните инвалиди и другите ж е р т в и од во јната ; 

3) на лицата што се преведени »на инвалидски при* 
надлежности по Уредбата за војните инвалиди и дру-
гите жертви од војната, врз основа на чл. 115 од спо* 
л е к а т а т а Уредба; и 
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4) на лицата што имаат правносилни решенија од 
повисоките инвалидски' судови по Законот за решава-

њ е т о на нерешените предмети на инвалидите од пора-
нешните војни. 

Член 43а 
На прописите од овој закон ке се преведат и ли-

цата кои што по Договорот за мир со Италија стану-
в а а т државјани на Федеративна Народна Република 
"Југославија, и тоа: 

1) на кон што со одлуки на италијанските држав-
ни органи им е признато својство на воен инвалид од 
војната поради намалувањето способноста за стопани-
сување што го претрпеле во војната 1914—1918 го-
дина; 

2) кои што по одлуките на италијанските држав-
ни органи гп изведуваат своите инвалидски права од 
напред споменатите умрени воени инвалиди од вој-
ната, или од лица кои што на воената должност во 
војната 1914—1918 година загинале или нестале. 

Член 44 
Преведувањето ке го 'извршат ни в а лид ски те коми-

сии по правилникот што ке го пропише во таа цел 
^Претседателот на Комитетот за социјалните грижи на 
Владата на ФНРЈ. 

Преведувањето ке се изврши во срок рд една го-
д и н а после влегувањето во сила .ца овој .закон. По 
исклучени«, преведувањето на лицата од чл. 43 а) ке 
се изврши до 31) јуни 1948 година. 

Овие срокови Претседателот на Комитетот за со-
цијалните грижи на Владата на ФНРЈ може да ги про-
должи. 

Член 45 
Лицата кои што до влегувањето во сила на овој 

закон примале помошт или инвалидски принадлежно-
стн, ке ги примаат и натаму додека не ке бидат пре-
ведени на инвалидските прииадлежности по овој закон. 

Член 46 
На фамилиите од загинатите, умрените и постана-

тите борци и умрените инвалиди од Народноослобо-
дителната војна ке им се продолжи исплатата на па-

ничната помошт по одлука на Националниот комитет 
ј>на ослободувањето на Југославија од 19 декември 
Р944 година, додека со правосилно решение не се 
*1>еши нивното право по овој закон. 

Член 47 
Лицата што до сега не поднесувале пријава или 

[биле одбиени, а сметаат дека ги исполнуваат условите 
јза степување на инвалидските права, можат да подне-
сат пријава по овој закон. 

Пријава можат да поднесат по ово ј закон и ли-
цата на кои што поради откуп на инвалидските при-
иадлежности не им се исплатуваат овие. 

Член 48 
Сите нерешени инвалидски предмети ке се рас-

,,.)/аваг по прописите од овој закон без поднесува-
ги« е пријава од страна на заинтересираното лице. Ин-
валидските принадлежности што се досудени во такви 
'предмети течат по чл. 51 од овој закон. 

Член 49 
Одредбите од овој закон можат да се примену-

в а а т и на државјаните на Федеративна Народна Репу-
б л и к а Југославија кои што претрпеле намалување на 
[Својата способност за стопанисување во сојузничките 
^редови во борбата за уништувањето на фашизмот, или 
^учествувајќи во, востанијата за народното ослободу-
в а њ е . 

Поблиски одредби за ова ке се пропишат со уред-
ба па Владата на ФНРЈ. 

Член 50 
(Укинат со членот 24 од Закоп«, а „ , О О Г О 1 Ц а 

и дополнувањата од 23 јануари 1950 година) / 

Член 51 
Инвалидските- принадлежностн по. овој закон поч-

нуваат да течат од првиот ден на следниот месец 
после неговото влегување во сила. 

На уживателите на инвалидските пришил еж пости 
ке им се исплати дополнително разликата помогју из-
носите што ке ги примат до правИосилноста ца реше-
нието за инвалнднината и спие коп што по тоа ре-
шение ке нм припаднат, Повекје примената -разлика за 
тоа време уживателите нема да ја враќаат. 

Член 51а) 
Органите за социјалните грижи па н а р о д и т е ре-

публики, на Автономната покраина Војводина и на об-
ластите ке извршат преведување, без да се води пов-
торна постапка на нови ^^надлежности по одредбите 
од Законот за измени и дополнувања па Законот за 
изменувањата и дополнувањата на овој закон од 23 
јануари 1950 година на сите лица па кон и п о прав-
но силно им е признато правото на инвалидските ири-
на длежностн -по овој закон, ако со споменатите изме-
ни' им се менуваат инвалидските нрннадлеж,кости. 

На ист начин ке се .постапи и во случаите ако со 
исто пр авио е идно решение на еден родител му се при-
знати сите инвалидски права а на другиот 'родител 
само другите видови на државна помошт и заштита 
без пнвалиднината. 

Против решението за преодување моме е да се да-
де писмен приговор кај органот што го до не сол ре-
шението. Овој орган ке го 'измени своето решение ако 
најде дека е приговорот оправдан, а во противен 
случај ке го испрати приговорот со решението зт 
преведување до надлежната инвалидска комисија на 
редовна постапка. 

Ако на досегашните ужива гел« на инвалидските 
прннадлежности со одредбите од законот што е спо-
менат во првиот став од овој член се одземаат сите 
инвалидски права или правото на инвалиднина, орга-
ните што се споменати во првиот став од ово ј член 
ке наредат обустава на исплатата на инвалидските 
при надлежности, а надлежната инвалидска комисија 
ке ја известат за тоа поради донесување на решение 
за одземањето на инвалидските права. 

Инвалидските комисии ке ги земат без пријава 
во разгледување предметите »а оние лица на кои што 
им се признати другите видови на помошт и заштита 
без инвалидннната, а коп што по одредбите од зако-
нот што е опоменат во првиот став од овој член ста-
нуваат право на инвалидски принадлежностн. 

Член 52 
Се овластува Претседателот на Комитетот за со-

цијалните грижи на Владата на ФНРЈ со правилник да 
прописува поблиски одредби за спроведувањето на 
овој закон. 

Со Уредба на Владата на ФНРЈ инвалидските 
права од овој закон можат да им се признаваат па 
лицата што здобиле рани, повреди, озледи или болест 
вршејќи! ја должноста за целите на државната без-
бедност и народната одбрана и после срокот од чл. 
2 лоч. 1) од овој закон«, но најдалеку до 31 декември 
1947 година, а исто така и на другите лица што се 
споменати во чл. 4 од овој закон. 

Член 52а 
Инвалидските принадлежности како и другите 

видови? ва државната заштита и помошт по одредбите 
од Законот за измените и дополненијата на овој закоп 

I 
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оа 23 јануари 1950 година поччуват да течат од 1 јули 
39>50 година, а до тој ден инвалидските права ке се 
оценуваат и инвалидските при надлежности ке се испла-
туваат по поранешните одредби. 

Исклучително што се однесува до лицата што оте-
куваат право на инвалидски н е н а д л е ж н о с т но спо-
менатиот закон, а пора-ну тоа право не го имале, ин-
валидските принадл ежиости почнуваат да течат од пр-
виот ден на следниот месец после неговото влегува-
л е во сила. 

Член 526 

Министерот на финансиите на ФНРЈ во согласност 
со Претседателот на Комитетот за социјалните пипки 

! 40. 

на Владата на ФНРЈ ке го пропише начинот и ликви-
дацијата на фондови ге што се укинуваат со ово ј 
закон. 

Член 53 
С в о ј закон влегува во сила осмиот ден после обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Р о т б [ика Југославија ' ' . 

У. бр. 216 
* 24 јануари ЈЅ50 тодич,! 

Бел! гад 
Президиум на "Народната скупштина 

на Федеративна .та Репу&шха Југославија 
Го з:»стапува Секретарот 

: му, чоетседател. Претседател, 
Моша Пијаде, е. р. др Рибар, е. р. 

Зрз печова на чз. 94 од 'Законот за државните сс-ужбсклцп. В..«.:дата па ФНРЈ, но предлог од трн-
и н а е рој на Кла дата на ФНРЈ, Претседателот на. Комитетот за заип:;; и јп! Н А Р О Д А « ТО здравје на Владата 
на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д В А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СТРУКА 

Член 1 
Во мл. 1 од Уредбата за здравствената с м у к а („Службен ЛИС! па ФНРЈ" бр. 63/47) се додава точка 

?. ко5а !" о гласи: 
. '•)) Слчнтарно-хемпски истражувања и контрола на жив от нп. е прехрани, водите за пиење и пред-

мети! е на опипа употреба." 

Член 2 
Чл. 2 се менува и гласи: 
„Звани јата, работите и условите за степување зданија во здравствената т гру ка се: 

Рсл." 
бр. ЗВ АНИЕ ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗЗАНИЕГО 

Услови за добивање на 
званнето 

1. Медицинска 
лгборсит 

2. !' ни - еди./шеки 
лаборант 

Вршење лабораториски технички работи по лачат« 
:гзнјата и под надзор на шефот на лаборатори-
јата и среден медицински персонал. 

В лење лабораториски работи во лаборатории па 
институти, стационари!!, амбулантио-полиќлчинч-
ки, сапитарно-еппдемиолошки и други здравстве-
ни установи, под надзор на повисок стручен 
персонал. 

Завршела основна школа и 
КУГ С .1 -

Заточи, на г с ола ЛЈСданинска 
и на": ла и положен стручен 
испит. 

1. Болничар Служење на болесници спрема напатствие на лекар 
и медицинскиот персонал од средна стручност, 
водење надзор над одржувањето на редот и 
чистотијата во болесничките простории. 

Завршена основна школа и 
болничареха школа односно 
курс за болничари. 

1. Хигпе#ичајЈ 

В 

в р ш е њ е дезинфекција, дезинсекција и дератиза-
ција, прибирање \ 'рнеци на животни прехрани и 
вода, како и вршење други помошни работи на 
спречувањето и отклонување™ на заразните 
болести и вршењето помошни работи во сани-
тарниот надзор. 

с"рч?ес. 
јпг. кп 
носно 

основна школа и 
--Г гцц> 
курс 

и: спа школа ел-
за хнгиеннчарн. 

1. Масер Вршење на мануелна и инотрументална масажа Завршена основна школа и 
спрема прописите и напатСтвиата на лекар и под нижа медицинска школа од-
надвор на среден медицински персонал. носно курс за масер. 
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Ред. 
бр. ЗВАНИЕ ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО Услови за добивање на 

званието 

1. Детска гледачка 
Д 

Вршење на сите работи околу надгледуван,ето на 
здрави и болни мали деца под раководство и 
надзор на лекар и медицински персонал од сре-
дна стручност. 

Завршена основна школа и 
нижа медицинска школа од-

носно курс за детски гледачот. 

ГЈ 
1. Бабица Вршење советувања на трудници, активно анга- Завршена основна 'школа и 

жирање во борбата против помешувања и во- школа за бабици, 
дење на нормални рагјања; надгледување на 
родилки и новороден!! деца во бабнњи. 

1 Санитарен техничао Во својство на орган од санитарната инспекција: Завршена средна медицинска 

1. Медицински, 
техничар 

школа и положен стручен 
•пит. 

вршење работи на санитарен надзор спречување 
и отклонување на заразни болести, како и спро-
ведуван,е на асанации, превземање па други 
санитарно-хигиеничарскн мерки; раководење со 
работите на дезинфекција, дезинсекција и лера- , 
тиранија; предавање хигиена во седмолетките, 
односно на ним рампите школи. 

- Ж 
Раководен,е со медицински апарати и нивно при- Завршена средна медицинска 

менување во дијагностичка и терапеутски цели, школа и положен стручен 
како и применување на другите методи од фи- испит, 
зиотерапијата. 

1. Лекарски помошник 

1. Забарски 
ас! гс тент 

Помагање на лекар во спроведувањето на терапе-
втските и профилактпчкнте мерки, надгледување 
на болесници, надзор над работењето на пони-
скиот медицински и помошен персонал; вршење 
работи на главен лекарски помошник; раково-
дење со определени здравствени установи под 
надзор на лекар. 

И 
Подготвуван,е инструменти и материјал, асисти-

рање при вршење на забарски и заболекарскн 
работи. 

Завршена средна медицинска 
школа и положен стручен 
испит. 

Завршена нижа медпцинскз 
'"•школа, односно курс за за> 

барски асистенти. 

1. Забни техничар Вршење забно-техннчки работи спрема отисци. Завршена средна медицинска 
школа и положен стручен 
испит. 

1. Забар 

1. Забни лекар 

1. Лекар 

2. Лекар 
специјалист 

3. Лекар примариус 

Вадење заби со и без анестезија ;помали инсизин; 
лекување и пломбирани заби; ставање протези. 

Л 
Спречување и лекување болести од усната шупли-

на и заби, како и испитување на нивните при-
чини. 

Љ 
Вршење на сите работи од медицинската струка 

што се споменати во чл. 1 од оваа уредба. 
Вршеше на сите работи од медицинската струка 

во рамките на својата специалност. 

Самостојно водење на болничко одделение или од-
^ дел на својата специалност и грижа за струч-

ното усовршување на лекарите од своето одде-
ление или оддел. 

Завршена средна медицинска 
школа и положен стручен 
испит. 

Завршен одонтолошки оддел 
•• на медицинскиот факултет, 

^.у односно стоматолошки фа-
култет и положен стручен 
испит. 

Завршен медицински факултет 
и положен стручен испит. 

Завршен медицински факултет 
со положен испит на специ-
јалноста. 

Звание на лекар-специалист со 
подолга пракса и покажана 
способност во својата спе-

4 ниалност: написани стручни 
оаботн од областа на соод-
ветната специјалност. 
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Ред. 
бо. ЗВАН! ЈЕ 

1. Здравствен 
советник 

Виши здравствен 
советник 

ОСНОВНИ РАБОТИ НА ЗВАНИЕТО 

М 
Организирање работи од една или тд повекје 

гранки на здравствената служба во повисоките 
о р г а н и з а ц и и единици или установи од пого-
лемо значење: вршење надзор и давање напат-
отвиа на соработниците од •пониски званна. и:! и 
решавање службени проблеми на организација 
и дејноста га медицинското производство (про-
изводството па медицинските средства); органи-
зирање па една гранка од медицинското произ-
водство 

Решавање на вајс шити и најсложени прашања од 
областа на вкупната здравствена сл\жба, или 
•студирање и практично решавање на најсложени 
проблеми областа на медицинското произ-
водство 

и. 

'слови за добивање на 
званпето 

Потребна пракса и покажан 
успех во работењето во зва-
њ е т о на'лекар односно фар-
мацеут. или покажан успех 
во практичното извршување 
на работите на организаци-
јата од здравствената слу-
жба или медицинското про-
изводство. 

Здание на зд<\п>тсвен совет-
ник и истакнување во прак-
тичното извршување на ра-
ботите на организацијата на 
службата, или сестрано по-
знавање иа медицинското 
производство докажано со 
успеси во неговото практич-
но организирање. 

1 Санитарен 
хемичар 

8. Виши санитарен 
хемичар 

3. Сан ит ари о-хемиски 
советник 

1. Аптекарска 
лаборант 

Самостојно вршење на санитарно-хемнскн истражу-
вања при контролата на животните прехрани, 
водата за пиење и отпадните води и материи, 
атмосферата и предметите од општа употреба. 

Самостојно вадење на санитарно-хемиски одделе-
нија; грижа за усовршување на санитарни хеми-
чари од своето одделение. 

Решавање најсложени прашања од областа на са-
нитарната хемија; вршење научноистражувачки 
работи и раководење го тие рабош. 

III. 

А 
Вршење технички работи во аптека и апгекарско 

складиште, под надзор на фармацеут или фар-
мацеуте«« помошник. 

Завршен фармацевтски факул-
тет, или хемиски оддел на 
техничкиот или природно-
математичкиот факултет и 
положен стручен испит. 

Звание на санитарен хемичар 
со подолга пракса и пока-
жан успех во работењето за 
званпето санитарен хемичар. 

Зв али е на виши санитарен хе-
мичар со покажана способ-
ност во работењето во зва-
нието виши санитарен хеми-
чар и научни работи од об-
ласта на санитарната хемија. 

Завршена основна школа и 
курс за аптекарски лабо-
ранти. 

1. Фармацевтски 
помошник 

1 Фармацеут 

2. Фармацеут-спе-
цијалист 

Вршење стручни работи во аптека и лабораторија, 
I; готвење на лекови врз основа на рецепти, изда-

вање лекови и таксирање рецепти, сето тоа под 
надзор: самостојно работење ве аптеки од по-
мали здравтсвенп установи и аитекарски станици. 

В 
Самостојно вршење на работите од фармацеуте^ 

струка. 

Вршење на сите фармацеута«! работи во' рамките 
I на својата специјалност. 

Завршена средна фармацевт-
ска школа и положени стру-
чен испит. 

За в »шен фармацевтски факул-
тет и положен стручен и-
епнт. 

Завршен фармацевтски факул-
тет со положен испит на 
•специјалноста. 

Член 3 

Во членот 7 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат! 
,Во здравствената струка приправничката служба постои за званието виши медицински лаборант, 

санитарен техничар, медицински техничар, лекарски помошник, забен техничар, забар, забен лекар, лекад, 
санитарен хемичар, фармацевтски помошник и фармацеут". 

Приправничката служба Ја званијата од претходниот етав трае година дена". 

Сабота, 25 февруари 1У5И 

А 
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Член 4 , 
Службениците ипо имаат зданија од здравствената струка што не ги предвидува оваа уредба, ке 

се преведат во соодветните »ванија што се предвидени со оваа уредба 

Член 5 
Оваа уредба влегува по сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-

, родна Република Југославија". 

7 февруари 1950 година Претседател на Владата на ФНРЈ, 
Белград и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ и 
Претседател на Комитетот за 

заштита на народното здравје 
на Владата на ФНРЈ, 

др Павле Грегори1!, е. р. 

141. 

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за принадлежно-
' стпте на државните службеници („Службен лист ма 

ФНРЈ" бр. 83/47), по предлог од Прете? ла гел от па Ко-
митетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОСНОВНИ ПЛАТИ ЗА ЗВАНИМ-
ТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА СТРУКА 

1. За ѕванпјата од здравствената струка утврдени 
; во чл. 2 од Уредбата за измени и дополненија па 
| Уредбата за здравствената струка („Службен лист па 

ФНРЈ" бр. 14/50) се одредуваат основни плати во овие 
I месечни износи, и тоа: 

Ред. 
бр. Зв а и не Основна плата 

1. Санитарен техник 

1. Медицински техник 

1. Лекарски помошник 

Ред. 
бр. Звание Основна плата 

X 
А 

1. Медицински лаборант 3000—3.600 
2. Виши меннцински 4.000 а со повишица спрема 

1. Забарски асистент 

лаоорант 

1. Болничар 

1. Хит и е нп чар 

1. Масер (трија*) * 

годините 
5.200 

на службата до 1. Забен техник 

мача дна основна плата 3-000 ј з ^ р 

Ј В 
[ 3.000 а СО повишишгте спрема 
^ ло дините на службата до 
Ѕ 4.000 

Џ Г 
3.000 а со оовЈШШЦИте спрема 

годиште на службата до 
4.000 

Д 
1. Дете** е д г д е д т ш 8.500 а со до^ 

годините 
4.500 

Јате екрема 
<ба*та До 

1. Забен лекар $ 

1. Лекар 

2. Лекар с п е в о т « * 

3. Лекар примаријус! ' 

1. Бабица 
Гј 

3.500 а со повишиците опрема 
годините на службата до 

4.000 а со 'повишиците спрема 
годините на службата до 
5.200 

Ж 
4.000 а со поен и идите спрема 
; годините на службата до 
I 5.200 

4.000 а со повишиците спрема 
годините на службата до 

' 5,200 

' И 

З.ООО а со повишнците сп т гм а 
годините на службата до 
4.000 

4.000 а со иовишиците опрема 
^ г о д и н и т е на службата до 
| 5.200 

к 

'4.200 а со новишиците спрема 
\ годините на службата до 

5.400 

Л 

^5.000 а со атов птиците спр тма 
>. годиште на службата до ; 

6.500 

* Л> 
*5.000 а со површините спрема 

годините на с л а б а т а до ' 
л » 6. 500 
6,000 а 'Ср лов птиците спрема 

ѓ ^ г ш р г е на службата до] 

8.000 / 

М 
1. Здравство« советник 7.500 
2. Виши ѕрдааствен со-

ветник 8.000 
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:Ред. 
бр. Зва ипе Основна плата 

II 
А 

1. Санитарен хемпк 4.500—5.500 
2. Виши санитарен хе-

мак 6.000 
3 . С а в п т а р н о - Х е ЛИРСКИ 

советник 7.000 
ЈН 
А 

1. Ап I старски лаборант 3.000—3.600 
Б 

1. Фармацеути помо-
шник . 4.000 а со повишнцпте по годи-

ните на службата до 5.200 
; в 

1. Фармацеут 5.000 а со повпшпцпте спрема 
годините на службата до 
6.500 

2. Фармацеут специја- 6.ООО а со повпшиците спрема 
•'"сг годините на службата до 

7.000 
Основните плати од претходниот став се вклучу-

ваат во поглавното „24 здравствена струка" чл. 3 од 
Уредбата, за принадлежностите на државните службе-
ници, наместо досегашните основни плати на службе-
ниците од здравствената струка. 

2) Начинот за утврдување повишиците на начал-
ната основна плата за званието болничар ке го про-
пише со правилник Претседателот на Комитетот за 
заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ. 

3. Платите по оваа наредба ке се -исплатуваат од 
1 февруари 1950 година. 

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

Бр. 571 
28 јануари 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана 

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

Претседател, 
на Комитетот за законодавство и 

изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

142. 
Врз основа на членот 139 од Законот за социјал-

ното осигурување работниците и службениците и нив-
ните фамилии, Владата на ФНРЈ, по предлог на Прет-
седателот на Комитетот за социјални грижи на Вла-
дата на ФНРЈ, донесува 

• Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ ПОЧЕТОКОТ НА ПРИМЕНАТА 
НА ПОЕДИНИ ПРОПИСИ ОД ЗАКОНОТ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ ЗАРАДИ 

ПРИПРЕМА НА НИВНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ 
I. За спроведувањето потребни припреми се одло-

жува .почетокот на примената да се на следните про-
писи од Законот за социјалното осигурување на работ-
ниците и службениците ц нивните фамилии и тоа: 

1) прописите за осигурување на лицата наведени 
во ставот 3 тон. 2 и 3 и ставот 4 членот 5 — до 1 
јуни1 1950 година; 

•2) прописите на членот 16 до 21 за материјалното 
обезбедување за време на времената неспособност за 
работа заради болест и болување до 1 март 1950 го-, 
дина; 

3) прописите на членот 32 до 35 и членот 37 до 
44 за ннвалиднннпте, за правото на друга работа и за 
преквалификацијата на уживателите на инвалиднина 
— до 1 јуни' 1950 година; 

4) прописите на членот 98 за надлежноста на ра-
ководителите (старешини) на државните, задружните 
и општествените претпријатија и установи во поглед 
на донесување решенија за правата на осигурениците 
— до 1 април 1950 година. 

Се овластува Претседателот на Комитетот за со-
цијални грижи на Владата на ФНРЈ, во согласност со 
Претседателот на Комитетот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ, да 
може срокот од тон. 4 на предходниот став за одло-
жување на почетокот на примената прописите од иле-' 
нот 98 на законот да се продолжи за поедини прет-
пријатија и установи односно групи на претпријатија 
и установи најдоцна до 1 јуни 1950 година. 

До почетокот на примената на прописите од чле-
нот 98 од законот (тсч. 4 ст. 1), решенија за правата 
на осигуреникот предвидени в о тој член ке донесуваат 
околиските односно градските (реонските) управи за 
социјално осигурување, односно' поверенството за со-
цијални грижи на околиските, градските (реонските) ' 
народни одбори, а во поглед на државните службе-
ници ке се применуваат досегашните прописи. 

1Т. Во врска на одложувањето почетокот на при-
мената на прописите што се наведени под I ке се при-
менуваат времено соодветните досегашни прописи за, 
социјалното осигурување на работниците, наместени« 
циге и службениците. 

Ш. До донесувањето на поблиски прописи за спро-
ведувањето на Законот за социјалното осигурување 
на работниците и службениците и нивните фамилии, 
во смисла на чл. 137 од законот, ке се применуваат 
соодветните досегашни прописи за спроведувањето на 
социјалното осигурување, во колку не се противни 
со начелата и одредбите на новиот закон. Во таа цел 
Претседателот на Комитетот за социјални грижи на 
Владата на ФНРЈ односно претседателот на Комите-
тот за заштита на иа* родното здравје на Владата на 
ФНРЈ ке одреди кон се тие прописи. 

IV. Ова решение влегува во сила веднаш. 
IV бр. 991 

21 февруари 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
н Министер на Народната одбрана, 

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

143. 
Врз основа на чл. 8 од Уредбата за принадле-

жностнте на државните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 83/47), а во согласност со Претседате-
лот на Владата на ФНРЈ, пропиеувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОВИШИ-
ЦИТЕ НА ОСНОВНАТА ПЛАТА ПО ГОДИНИТЕ НА 
СЛУЖБА ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД З Д Р А В И В Е -

НАТА СТРУКА 

Член 1 
Во Правилникот за повншиците на основната пла-

та по годините на служба за службениците од здрав« 
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о в е н а т а струка („Службен лист на ФНРЈ" бр. 87/17), 
членот 1 се менува и гласи: 

„Повишица на основната месечна плата по годи-
ните на службата постоат за следните званпја во 
здравствената струка: виши медицински лаборант, хн-
пивничар, масен, детска 1 лс да тка, бабица, санитарен 
техничар, медицински техничар, лекарски помошник, 
забарски асистент, забен техничар, забар, забен лекар, 
лекар, лекар специјалист, фармацеуте!«! помошник, фар-
мацеут и фармацеут специјалист. 

Член 2 
Во членот 2 ставот ј се менува и гласи: 
„Повишица на платата за »зна нија та од претход-

ниот член изнесуваат и гол: 
1) за звани јата: хити е и итар,' масер, детска гле-

д а н а , бабица и забен асистент — првата и втората 
;повишица изнесуваат по ЗОО" динари, т р о п а повишица 
'изнесува 400 динари; 

2) за званијата: виши медицински лаборант, сани-
тарен техничар, медицински техничар, лекарски помо-
шник, забен техничар и ф а р м а ц е у т и ! помошник. — 
сите повишици изнесуваат по ЗОО динари; 

3). за званијатл: забар — сите политици нанесу-
ваат но 400 дин ари, 

4) за званијата: забен лекар, лекар, лекар специ-
јалист, фармацеут И фармацеут специјалист — сите 
пов иш и ци изнесуваат по 500 •динари. 

Член 3 ' 
Ово ј правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Би. 437 
7 февруари 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФШМ и 

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

др Павле Грегорич, е. р. 

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

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

1 4 4 . 
Врз основа на чл. 17 ст. 4 од Основниот закон за 

државните стопански претпрпј атија,- пропису вам 

и р А в и л и и к 
ЗА ИЗМЕНИ И Д О П О Л Н Е Ш Е НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА („СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
БР. 66/16) 

Член 1 
Членот 4 се менува и гласи: 
,,Регистер на државните стопански претпријатија 

водат: 
1) Министерството нд финансиите на ФНРЈ, за сите 

претпријатија од општодржавно значење, освен за прет-
пријатијата што потпаѓаат под Министерството па на-
родната одбрана на ФНРЈ и Министерството па внат-
решните работи на ФНРЈ. 

2) Министерствата ла финансиите на народните 
републики за. сате претпријатија о д републичко зна-
чење на своето подрачје, освен за претпријатијата што 
потагагјаат под министерствата па внатрешните работ!! 
на народната република, 

3) По.веренството за финансиите на Главниот из-
вршен одбор на автономната покраина Војводина за 

сите претпријатија од покраинско значено на своето 
подрачје. 

4) По в средството за финансиите нд об.* .чин пт из-
вршен одбор на автономната К-М област односно тк»-
Есренствата за финансии на извршните одбори ( ^ о б -
ласните, околиските, градските, реонските и Iраде;: >>е 
во состав на околиските народни одбори за с т е прет-
пријатија од локално (обласно, О Н О Л И К О Ј , г р а д е ц пти 
реонско) значење, спрема тоа во чија и г о надлежност 
претпријатието довогја. З а претпријатијата што е е ЈВО 
надлежност на месните народни одбори рс! »етерот го 
водат поверенствата за финансиите на и з в р ш и т е од-
бори на надлежните околиски народ.;.;! одбори. 

З а сите претпријатија што потпаѓаат над Мшш-
с тер ств ото на народната одбра!.а иа ФНРЈ јкп истер 
води Министерството на народната одбрана па и И РЈ 
За претпријатија од ошптодржаг,по зада ч и е ипо инт-
пагјааг под Министерството па внатрешните рабит:: пд 
ФНРЈ регистер води Министерството ата жан ранана, е 
работи на ФНРЈ а за претпријатија од републичка зна-
чење што нотпагјаат под министерствата иа виатрс.и-
ните работи на народните републики — Министерствата 
на внатрешните работи па народните републики ' . 

Члетт 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Директорот па претпријатието е должен да ла де 

пријава и за промените што настануваат во те ли- на 
работењето на претпријатието ако ^е однесуваат на 
фирмата, предметот на работењето, административно 
оперативниот раководител, седиштето, правилата, овла-
стување за потпису вање на фирмата, ликвидација на 
претпријатието, кту-со и на филијалите, странките и по-
мошните у р ј а и во состав на претпријатието. Прија-
вата за овие промени се поднесува во срок од 15 дема 
од денот на настанатата промена односно од денот кога 

• па директорот на претпријатието ке му се стават па 
располагање податоците за промените од ово ј став. 

Во поглед на промените тито настануваат во текот 
па годината во основните и с о р т и т е средства на прет-
пријатието без оглед .по ко ј основ, директорот па прет-
пријатието е должен пријавата за регистрација па овие 
промени да ја поднесе врз основа на решението од 

; надлежниот орган со кое шт> бидејк јн да е одобрела 
завршната сметка на претпријатието и на која над-
лежниот финансиски орган дал своја* согласност, се 

1- утврдува в не и на на основните и обрти ит е средства н* 
претпријатието. Пријавата за овие промени се подне-
сува во срок од 15 'дена по донесувањето па решени-
ето за утврдување висината на основните и обрт нит е 
средства на прегорија! нето". 

Член 3 
Членот 19 се менува и гласи: 
„Министерството на финансиите на ФНРЈ ' води по-

пис на сите државни стопански претпријатија ве. држа-
вата, освен претпријатијата што п о т п а ѓ а а т под Ми-
нистерството на народната одбрана на ФНРЈ и Мини-, 
стерството на внатрешните работи тат ФНРЈ, а мини-
стерствата за финансиите -на народните републики во-
дат попис на сите државни стопански »претпријатија од 
републичко, покраинско, обласно, околноно (градско) и 
месно значење на своето подрачје, освен за претпри-
јатијата од републичко значе!',е што потпаѓаат пот 
министерството на внатрешните работи на народните 
републики. 

Списокот па претпријатијата треба да содржи Фио-
на па претпријатието, назив па административно опе-
ративниот раководител, износ на основните .и с о р т и т е 
средства, седиште на .претпријатието, филијали, стран-
ки и помошни урегјак во состав на .'претпријатието. 

Во цел на оваа евиденција, поверенствата за фи-
нансиите од лоч. 3) и 4) од членот 4 на овог правил-
ник ке му поднесуваат на министерството на финан-
сиите на народната република на ко ја што и п р и п а ѓ а а т 
список на сите претпријатија што ке се кај ним реги-
стрирани. О в о ј списот; се поднесува во два п р и м е р к а ј 
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од кон што еден го задржува за себе министерството 
•па финансиите на народната република, а вториот со 
списокот на претпријатијата што се кај нето регистри-
рани го доставува до Министерството на финансиите 
иа ФНРЈ". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Го застанува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, 

Министерот на надворешната трговија, 
иа ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

145. 
Врз основа на Решение го на Владата на ФНРЈ за 

»пивските единствени цени во продавање на мало за 
ЈОЛ, петролеј, кибрит и тутунски преработки IV бр. 
1186 од 10 февруари 1948 година, пропнсувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА НАПАТСТВИЕ™) ЗА ПОСТАПКАТА 
ПРИ ИЗДАВАЊЕТО И НАПЛАТУВАЊЕТО НА ФАКТУ-
РИТЕ (СМЕТКИТЕ) ЗА ИСПОРАЧКАТА СОЛ И ПЕТ-
РОЛЕЈ НА ОКОЛИСКИТЕ ЗАДРУЖНИ РАБОТНИ СО-
ЈУЗИ ОДНОСНО НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ НАБАВНО-

ПРОДАВНИТЕ ЗАДРУГИ 
1. Точката VI од Напатствие™ бр. 29714 од 12 ав-

густ 1948 година („Службен лист на ФНРЈ, бр. 72/48) 
се менува и гласи: 

„ П р е п и ш е на ова 'напатствие важат и за репу.г 
Саличките стоваришта како и за околиските односни 
градските трговски претпријатија, со тоа што овие сто-
варишта и претпријатија ке иопоставуваат фактури за 
солта испорачана за врзаната трговија по пониските 
единствени нени непосредно на своите купувачи, на 
околиските сојузи, односно на нивните претпријатија 
и земјоделските задруги. Исто така овие стоваришта и 
претпријатија ке издаваат налози за наплатување на 
фактурите и одобрување на регресното барање непо-
средно до надлежното седиште на Народната банка на 
ФНРЈ, на начинот предвиден во тон. ГЦ па Напатствие-
то бо. 12333/48 од 27 март 1948 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/48). 

2. Ова Напатствие кг се применува со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 2196 
7 февруари 1950 година 

Белград 
Го застанува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот за надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
Милентије Попович, е. р. 

146. 
Брз основа на чл. 16 од Уредбата за здравствена 

струка (..Службен лист на ФНРЈ" бр. 68/47), Коми-
тетот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАНИЈАТА ОД 
ЗДРАВСТВЕНАТА СТРУКА ВО ВРСТИ 

1. Звани јата од чл. 2 од Уредбата за здравстве-
ната струка за службениците од оваа струка во сите 
!>рганизацнони единици се распоредуваат; 

Во прва врста: 
Виши здравствен советник, здравствен советник; 

лекар примариус, лекар специјалист, санитарно-хеми-
скп советник, виши санитарен т ех ник и фармацеут* 
специјалист; 

Во втора врста: 
Лекар, забен лекар, санитарен хемпк и фармацеут; 

Во трета врста: 
Забар, забен техник, лекарски помошник, меди-

цински техннк, санитарен техник, фармацевтски помо-
шник, бабица,, детска одгледувачка, и виши медицин-
ски лаборант; 

Во четврта врста: 
Медицински лаборант, болничар, хигиеннчар, ма-

сер, забарски асистент и а п о т е к а р е ^ лаборант. 
2. Во смисла па чл. 12 од Законот за државните 

службеници, но предлог од претседателот на Коми-
тетот за заштита на народното здравје на Владата на 
ФНРЈ, може со одделно решение да се установува 
поинаков распоред на званијата од оваа струка за по-
едини организациони единици. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", во кој ден престанува 
да важи Наредбата за распоредот на зв ап иј ат а од 
здравствената струка зо врсти К. бр. 2932 од 2 ок-
томври 1947 година („Службен лист на ФНРЈ" број 
86/47). 

Бр. 4045/49 
26 јануари 1950 година 

Белград 
Претседател Но Комитетот за 
законодавство и изградба ш! 

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

147. 
Врз основа па чл. 11 од Уредбата за финансирање 

и финансиската контрола на инвестициите од сојузно, 
републичко и локално значење (..Службен лист на 
ФНРЈ' ' бр. 29/48), чл. 63 од Основната уредба за лп- -
ектирање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 43/48) и чл. 
39 од Основната уредба за градењето, донесуваме 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО ПЛАНОТ НА ГРАДЕЖНИТЕ 

ОБЕКТИ ВО 1950 ГОДИНА 
!. Поделба на планските задачи 

1. Градежната дејност во 1950 година ке се усред-
среди на градежните обекти чин што претходен спи-
сок Сојузната планска комисија, планските комисии 
на народните републики и на народните одбори ке ги 
испратат до главните т в о д а ч п , д о држената инвести-
циона банка н до комуналните банки во срок од де-
сет дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба. Претходниот список содржи обекти кои што 
ке се предложат во 1950 година и новите обектп чија 
што изградба е од прпо рит ет на важност за планот па 
1950 година. 

2. Сојузната планска комисија ке назначи одделно _ 
кои што градежни обекти од претходниот описок се ' 
клучни обекти о д планот на 1950 година. 

3. Одкога планските комисии ке постапат по од-
редбите од точка 1, ке им одобрат на главните инве-
ститори годишен план на инвестициите, ке ги разде-
лат планските задачи на гласните извођачи и ке ти 
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испратат до надлежната единица на Државната инве-
стициона банка односно до комуналната банка следни 
насловни списоци: 

а) на инвестиционите обекти, 
б ) н а градежните обектп, 
в) на опремите, 
г) на монтажата од спремате. 
Со насловните списоци ке испратат планските ко-

мисии до надлежната единица на Државната инвести-
циона банка односно до комуналната банка и план на 
инвестиционото одржување. Споменатите насловни 
списоци на градежните обекти ке ги опфатат и гра-
дежните обекти од претходниот стисок од тон. 1 на 
оваа наредба 

4.' После приемот на планот на инвстнциите непо-
средните пновеетитори 'се должни на надлежната еди-
ница од Државната инвестициона банка односно на 
Комуналната банка веднаш да и го испратат наслов-
н о г список на градежните сбектн, м о н т а ж н е на 
спремате и планот на инвестиционото одржување, 
како и да I и назначат изводачпте на работите. 

5. Во случат на промена во планот на инвестиции-
те, планските комисии и непосредните инвеститори ке 
постануваат во сето по одредбите од предните точки. 

И. Поднесување пријава за изработка на проектите 
6. Пријава за изработка на проекти на о б е с и т е 

од сојузно значење, што ке ги проектираат проектан-
ските претпријатија односно проектните органи под 
раководството на министерството на градските ке ги 
исправаат главните инвеститори до Министерството на 
1радежите на ФНРЈ. 

Пријавите за изработка на проектите на обектите 
од републичко и локално значење, што ке ги проек-
тираат републичките и локалните проектни! претпри-
јатија односно проектни органи, ке ги испратат инве-
ститорите до министерствата на градежните на народ-

Тип е рену Слики'. 
За изработка на проектите од обектпте што ги 

проектираат одделно сојузните проектни претприја-
тија и проектните органи (чл. 4 од Основната уредба 
за.проектирање), .пријавите ке се исправаат до мини-
стерството односно до комитетот при кој што се на-
вогјаат проектните претпријатија односно проектните 
органи. 

7. За сите клучни обектп, за коп што изработката 
па проекти ге не е пријавена до Министерството па 
градените на ФНРЈ (тач. 6 пд .оваа наредба), должни 
се инвеститорите да испратат до Министерството на 
градениве иа ФНРЈ препис на пријавата за изработка 
на проектите. 

8. Срокот за да се поднесе пријава за изработка 
па проектите е 15 март 1950 година. 

9. Министерствата па градежпте па народните ре-
публики должни се да водат точна евиденција за из-
работката на сите проекти што пг изработуваат репу-
бличките и локалните проектни претпријатија и про-
ектните органи. : 

I!!. Градежна документација 
10. Градежните работи можат да се изведат само 

врз основа на одобрениот проект со предм^р и пред-
сметка. 

Во таа цел должни се проектните претпријатија 
односно проектните органи со идејниот и главниот 
проект да состава предмер и претсметка- на работите. 
Предсметката на идејниот проект мора да биде изра-
ботена врз основа на просечните сдннечнн цени на 
собирните групи на градежните производи и рабо-
тите по пропишаната но\еклатура, а лредсметката на 
главниот проект и по позициите. 

Единечните цени на 'работите за сите видови на 
предсметката се пресметуваат врз базата на прописа-' 
пите норми и цените од 1949 година. 

11. Изводачите исто така се должни за секој о-
бект чие што изводење им е ставено во задача, да 
изработат своја образложена пресметка. Со пред« 
«1М т̂ка4а должни се да ја приложат шемата од изво-

рот на материјалот и надворешниот транспорт и про-
ектот на организацијата на градилиштето. 

Предсметкпте на обектите што ги изведува оне-
ратпвата на министерството на градежите ги ревидира 
и одобрува: 

а) за сите клучни обекти, министерството на н а -
дежите на ФНРЈ кое НЈТО ова право може да го пре-
несе на министерствата на грабежите на народните 
републики; 

б) за другите обекти од сојузно, републичко и 
локално значење, министерствата на градените на на-
родните републики, пов е рен ств ата за грабежите на 
покраинските и на обласните народни одбори'. 

Министерствата на грабежите на народните репу-
блики ке определат кои што пр е дем ет ки ке ги реви-
дира самото министерство на градежните, а кои што : 

поверенствата за градежите на покраинскиот односно 
на обласните народни одбори. 

12. Ревизијата и одобрувањата на пре дем е танте на 
обектите што ти изведат градежните оперативи на 
другите ресори ги вршат министерството под чие што 
раководство се навогја оперативната. 

13. За работите што се изведат во сопствена ре-
жија., ревизијата и одобрувањето на пр едс ме тк и те ги 
врши органот што ги наводи работите во сопствена 
режија, доколку има своја градежна оператива. Докол-
ку нема своја градежна оператива, ревизијата и одо-
брувањето на предсметката ги врши министерството 
на градежите на народната република односно попе-
ренството што ке го определи министерството на тра-
дески те. 

14. На ревизија подлокува предсметката на изве-
деног на градежните обекти чие што изводење ке 
започне во 1950 година, а од обектнте што се про-
должуваат предсметкнте на оние обектн што ке пг 
о пр е дели А дмикистра)пвио-оперативпио т рако водите л 
на нзводачите. Срокот за извршувањето на ревизијата 
е десет дена после поднесувањето на предсметката на 
ревизија. . 

15. Министерството на граденине ма ФНРЈ и мн-
н нс терет вата на градежпте на народните републики 
имаат право да вршат контрола на претсметката на 
обектите што ги изведат сојузните односно републич-
ките ресори, било работите да ги изводат градежните 
претпријатија или да се изводат во сопствена режија. 

IV. Договори 
16. Договорите за изводење на работите помегју; 

инвеститорот и градежните претпријатија се склучу-
ваат, по правило, врз основа на одобрениот главен 
проект и претсметката. 

Договорот може да се склучи и за дел од град-
бата, ако главниот проект и предсметката се израбо-
туваат и одобруваат парцијално. 

17. Комисијата за ревизија на идејните проекти 
може да одобри и врз основа на и дејниот проект и 
предсметката да се пристапи кон склучувањето на до-
говорите (чл. 3 ст. 2 од Основната уредба за граделе 
— „Службен лист на ФНРЈ" бр. 46/48). 

18. За линиските и мочтажните обекти, за специ-
јалните обекти на ви ;окогра доага, за специјалните ин-
дустриски градби, за специјалните об е кт и , на хндро-
градбата и за мостови, склучувањето на договорите 
се врши исклучително врз основа на главниот проект, 
прсдмерката и иредсметката. 

19. Доколку на поодделни клучни обекти припре-
мннте работи би имале да започнат пред да се склу-
чат договорите за градење, треба овие работи да ги 
одобри надлежната ревизиона комисија и изработе-
ната одделна лредсметка да ја ревидира и да ја одо-
бри органот од точ. 11 и 12 од оваа наредба. Оваа 
иредсметка ке служи како основ за склучување на 
потребен договор за изводење™ на п рил ре мн нт е ра-, 
боти. 

20. Договор се склучува за инвестициониот обект, 
Е во рамките на овој договор ке се определат и дого-
ворните вредности за секој градежен обект одделна. 
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Пд к о н е ч н а договорна вредност ал работите ге 
атал пред сметковна тп супа на рс вид факата и одобре-
ни ги поентата-; : ::и '-та-идачоа. 

В * договарате та иа покра ј друго го да се к . а 
•ни. китат п саканата га сленгот ниш се земаат <>д пд« 
с.тавпчте СПИСОЦИ, парти јата на финитен; та.то га ин-
веститорот ка ј кредитното претпријатие, број ес ит ре-
шението за одобрението на проектот о д см рана на на-
длежната комисија за ревизија на проекти ге бројот па 
одобрението на надлежната планска комисија ат да се 
отпочне градењето на новите обекти, бројот па реши-
т и : то за одобрението на предсметката па ш в о д а ч о т . 

21. Па градежни ге обектн на кои ип о градењето 
се продолжува во 1950 година, договорите мораат да 
се склучат до 30 април 1950 година, а за новите об ск-
ан до 1 јуни 1950 гс,дина. 

V. Изводење на градежните работи 
22. Изводење!о на чисто градежните работи пт 

државниот сектор можат да го превземан са МЈ држав-
ните градежни претпријатија. 

23. Градежната оператива ке обезбеди првенстве-
но изградба на клучните обекти. 

Министерството на. градежпте на ФНРЈ должно е. 
покрај инисстк горот, проектантате и изводачите, да 
се грижи за и;""градбата па клучните обакти во 1950 
година и да врши надзор пад нивното изводење. 

21. После приемот на ариз® од ств садите задачи из-
вода чате е оста каат план иа градењето. 

Главната нападачи ке го испратат спојот с о б а р ј н 
план па градењето до Сојузната планска комисија до 
31 март 1950 година. 

26. Кон изводење™ на новите обемни чие ипо 
градеше ке започне во 1950 година, макар да се одо-
брени со инвестициониот план, не може да се при-
стапи без одделно одобрение о д Сојузната плаќе;:! 
комисија односно од планската комисија на народната 
република. Во таа цел комитенте за реви таја на идеј-
ните односно на главните проекти ке им испратат на 
надлежните плански комисии ревидирани и одобрени 
проекти на новите обекти, на кон што планските ко-
мисии, доколку ке се согласат со нивното изводење, 
ке ја стават клаузулата д е к а . с е дозволува започнува-
њето на нивното градење. 

26. На работите во сопствена режи ја може да се 
пристапи само во согласност со Министерството на 
градеж:! ге и со планската комисија на народната ре-
публика (мл. 7 од Основната уредба за граден.ето). 

VI. Снижување на полната цена на чинењето 
27. Сојузната ил - ска комисија во соработка со 

(Маки атаре тао. о пт градежпте на ФНРЈ кс го пропи-
ше снижувањето на .полната цена па Чинењето кое 
и н о отпат ја на поодделни главни нззодзчи. 

УП. Финансирање на работите 
23. Државната инвестициона банка и комуналната 

банка ке ги финансира само оние градежни и монта-
жни работа за .кси што ке се -по дне е ат договори што 
се склучени во смисла на оваа наредба. 

11зводачите се должни со договорите да и .подне-
сат 'Па банката еден примерок на предмеркпте и пред-
сметкнта. 

За работите во режијата ке и се поднесе па бан-
ката предем итаа намес го диа оворот Наредба под чл. 7 
од Правилникот за изводење работите во сопствена 
режија . 

29. Наплатата на извршените работи во текот на 
годината ке се врши по привремените ситуации за 
извршените количани на работи што се изразени во 
собирните групи и по едиличните цени од претсмет-
ката на изводачот, што е составена и одобрена по 
одредбите од оваа наредба. 

П р е с м е т к о в н и т е и завршните ситуации се соста-
ваат исклучително по позициите и единечннте цени 
о д лредсметката на нзводачот, што е составена и одо-
брена по прописите од оваа наредба. 

УШ. Преодни наредби 
30. Поблиски напатствија за спроведувањето на 

•.ош., изведба, ке донесе Министерот на го а д еж ит е на 

ФНРЈ и Министерот на финансиите на ФНРЈ, секо ј за 
својот делокруг, а во согласност со -претседателот на 
СОЈ;, зната планска комисија, 

31. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
о б ј а в у в а н о т о во „Службениот лис е на Федеративна 
Народна Рс.; убла ка Југославија" . 

Бр. 3093 
22 февр : ари 1950 година 

Белград 
Претседател на стопанскиот совет 

на Владата нт Ф Н Р Ј , 
и на Сојузната планска КОМИСЈА 

Борис Кидрич^ е. р. 
Министер на тра лежите на ФНРЈ, 

Владо Зечеви^, е. р, 
Го застанува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ, 
(Мациетерот па нач п о р е т к а т а трговија .• 

нд ФНРЈ, • 
Милентије Попович, е. р. 

1 4 8 . 
Во цел да се обезбеди правилното применување 

на Основниот закон за експропријација, а нарочно 
во цел за правилното решение прашањето на про-
ценката и утврдувањето на на кн а-дата за експронри-
саниот имот, Комисијата за ц р т а њ а т а на експропри-
јацијата при Министерството па финансиите на ФНРЈ, 
ира. основа на тон. 2 под а) од Решението на Вла-
дата на ФНРЈ за оснивање комисија за прашањата од 
експропријацијата (, ,Службен лист нт ФНРЈ" бр, 63/49) 
прописува 

И А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПОСТАПКАТА НА ЕКГПРОПРИАЦИОНИТЕ КО-
МИСИИ ПРИ ПРОЦЕНУВАЊЕТО И УТВРДУВАЊЕТО 

11А ПАК НА ДАТ А ЗА ЕКСПРОПРИСАНМОТ ИМОТ 
Во смисла на прописот од чл. 11— 17 од Основ-

ниот закон за експропријацијата на сопственикот му 
припаѓаа накнада за експроприраниот имот. 

При утврудувањего формите на иакнадата по •про-
писите од Основниот закон за експропријација и на-
патствија. на Мпнистернот на правосудиего на ФНРЈ 
за спроведувањето на Основниот закон за експро-
пријацијата („Службен ласт на ФНРЈ" бр 85/18), 
скоиронријацноните комисии -се должни иа водат 
сг- елка за основното начало кое што е изразено в о 
Основниот закон -за експропријацијата, спрема -кое 
начале на сопствениците од екснро« ри самиот имот 
тр. е бп да им се даде таква форма на накнада која што 
б и ' Ј И обештетила. 

I. ФОРМИ НА БАКНАТАТА 
Спрема членот 15 од Основниот закон --за експро-

пријацијата формите на никада дат а се: а) и акна да во 
давање на друга недвижност во замена за експропри-
рањата- недвижност, б) накнада -во парк и в) накнада 
по државни обвезници. 
А. Накнада во давање за експроприраната недвижност 

д ру га н ед вк:- кн о ст 
Оваа форма на накнада може да е одреди во слу-

чајот експроприраниот имот да (престар ува е ди нет ве« 
или на јважен извор "за издршка на сопственикот, не-
говата II оу е ка фамилија и лицата што сопственикот 
е должен да ги издржува. Кога но сто ат овие закон-
ски услови тогаш потребно е накнадата првенствено 
да се дава -во оваа форма. Во врска со оваа форма-
на н а к н а д а н се поставуваат две основни прашања; 

1) коп лица ке се сметаат како оние на кои што 
им е експроприраниот имот единствен или најважен' 
извор за издршка. 

2) на кој начин ке се обезбеди соодветен имот 
за замена. 

Во точката VIII од Напатствие™ за спроведување 
Основниот закон за експропријацијата („Службен: 
лист на ФНРЈ" бр. 85/48), дадени се начала по кои! 
што треба да се проценува д а ли експроприраниот.! 
имот е един или на јважен пзвоп за из пошка им! 

Стрз-н — Ере} 
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сопственикот, неговата фамилија и лицата што е дол-
жен тој да ги издржува. Од овие принципи произле-
гува дека се тие во прв ред сиромашни селани, потоа 
среднаци — ако им е експроприран- поголем дел на 
земјиштето — а богатите селани само тогаш ако пре-
останатото земјиште не им е доволно за издршка. 
При оценката на ова потребно е да се земе во оглед 
бројот на членовите на фамилијата, односно бројот 
на лицата кои што сопственикот е должен да ги 
издржува. 

Во врска со прашањето како ке се обезбеди да-
вањето на недвижноста во замена за експроприсаната 
недвижност, треба да се разликуваат два случаја име-
но, да ли се работи за експропријација на земјиште 
или на зграда. 

Ако е во прашање земјиште, тогаш во замена 
ке се доделува земјиште од земјишниот фонд, доколку 
е слободно и не е дадено никому на управање, туку го 
ползува народниот одбор, Ако такво земјиште нема 
во земјишниот фонд, тогаш треба да се пристапи кон 
експропријацијата земјиштето од богатите селани 
аналогно на членот 1 ставот 1 точката 3 од Основниот 
закон за експропријацијата. На кои богати селани ке им 
се екопроирнса земјиштето во оваа цел и колку ке се 

-експроприра, ке оценува околискиот народен одбор 
земајќи ги во оглед сите околности. При тоа треба 
да се има предвид на богатите селани во оваа цел 
да не смее да им се експроприса земјиштето поради 
некој неодделен земјишен фонд, туку само поради 
давање земјиште како1" накнада за експропријацијата 
,иа оние лица на кои што експроприраното земјиште им 
| преставувало единствен односно најважен извор за 
издршка. 

Во случај да треба да се обезбеди давање на 
зграда во замена, било да се во прашање згради за 
живеење или згради за земјоделски стопанства, нак-
надата треба да се состои во доделување на соод-
ветни згради. Ако такви згради нема, тогаш треба 
да се задолжи експропријаторот за чии што потреби 
се врши експропријацијата на сопственикот кому е 
екопроприсана зградата да му направи нова зграда од 
приближно иста вредност. 

Кога се работи за експропријација на поголеми 
згради во градот а доколку сопствениците не распо-
лагаат с о ' д р у г и ж и лиши и згради во истото место, 
станбените органи на сопствениците треба да им 
обезбедат соодветни станови во другите згради, за 
кои бив т и т е сопственици од експроприсаните згради 
ке плакјаат закупнина (кирија). Ако се работи за екс-
пропријација на мали згради кои што исклучително 
служат за живеење на сопствениците а други згради за 
живеење сопствениците немаат во тоа место на соп-
ствениците ке им се позе ол и да земат и употребат ма-
теријал од експроприраните згради (тули, камен, дрво 

»и др.), под услов од тој материјал да направат други 
|огради за свое живееле (се разбира дека овде вред-
носта на материјалот ке се одбие од утврдената вред-
ност на екопроприсаната зграда). Во случај пак згра-
д а т а која што се експроприра да му е потребна на 
е копро при јат ор от, тој ке му овозможи на сопствени-
кот од зградата набавка на материјал по пропишаните 
цени за дигање нова зграда. Исклучително од ова, 
кога се експроприсаат згради на работници, службе-
ници, пензионери занаетчии во кои што тие живеат, 
а други згради во местото немаат, во замена за ек-
спроприсаната зграда ке им се даде соодветна зграда, 
а ако такви згради односниот народен одбор ги нема, 
'експропријаторот ке му подигне на сопственикот со-
одветна нова зграда. 

Б. Накнада во пари 
Членот 15 од Основниот закон за експроприја-

цијата и точката VIII од Напатствие™ за спроведу-
вање на Основниот закон за експропријацијата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 85/48) одредува случаеви во 
кои што за експроприраниот имот ке се дава нак-

н а д а та во пари. Опрема точката А од овој оддел 
П форми на накнадата) на местото накнада во пари 

првенствено ке се одредува накнада со давање во 
замена други недвижности за недвижност која што се 
експроприра, кај сите оние случаеви дека постоат за 
тоа услови. Со оглед на тоа, накнадата во пар-I можа 
да се одреди само ако на сопственикот во потполност 
не му е дадена накнада во друго земјиште, л. е. ако 
земјиштето кое што е дадено како замена за експро-
прираното не му одговара по величина или по квали-
тет на експроприраното земјиште, па во цел на пот-
полно обештетување се дава накнада во пари. Нак-
надата во пари ке се дава исто така кога се врши 
експропријација на целокупниот имот или на прете-
жен дел од имотот на едно лице. 

В. Накнада во државни обвезници 
Доколку се работи за сопствениците на кои што 

им е експроприран делимично или потполно имотот, 
но нивната издршка не довогја во прашање, или се 
работи за лица која што имаат уште имот доволен за 
живот, на нив ке им се даде делимична или потполна 
накнада во обвезници. 

11. ПРОЦЕНУВАЊЕ ЕКСПРОПРИРАНИОТ ИМОТ И 
УТВРУДВАЊЕ НАКНАДА 

Основот за одредување накнада за експроприра-
ниот имот е содржан во членот 11 од Основниот закон 
за експропријацијата." Спрема овој пропис накнадата 
се дава во висината на просечната прометна вредност 
која што експроприраниот имот ја има на денот на 
процената. 

(Недоволна одреденост на овие законски одредби 
имаше за последица нееднаква примена во праксата. 
Оваа нееднаквост за да би се избегнала, експропрпја-
цпоните комисии должни се во своето работење да се 
придржуваат кои следните принципи. 

1) за утврдување висината на накнадата за експро-
присаниот имот треба да се земе како основен крите-
ријум едногодишниот просечен принос односно прихо-
дот на имотот кој што се експроприра; 

2) Имотот кој што се експроприра треба, да се 
разликува, и тоа; 

а) земјиште, 
б) згради, 
в) градежни земјишта, 
г) шуми. 

А. Проценување и утврдување накнадата за земјиштето 
При проценувањето и утврдување ив висината на 

накнадама за земјиштето потребно е предходно да се 
утврди едногодишниот просечен принос од тоа земји-
ште и така добиениот износ да се помножи со кое-
фициентот кој што е различит со оглед на културата 
на земјиштето кое што се експроприра. 

За утврдување висина на накнадата за едно земји-
ште довогјаат во оглед овие катастарски култури: ора-
ница, ливади, пасишта, вртови, лозја, овоштарски гра-
дини, крчевини, камењара и шипрази. 

•Коефициентот со кој што треба да се помножи 
вредноста на едногодишниот принос за поодделни! 
култури изнесува; за ораници 3 (три), за ливади 2-
(два), за бавчите 3 (три), за лозјата 4 (четири), за 
овошните градини 4 (четири), за крчевините, камена-
рите и шипражјата 1 (еден). 

Спрема тоа, кога ке се утврди дека е вредноста на 
едногодишниот просечен принос на одредената орани-
ца 5.000 динари, тогаш висината на накнадата изне-
сува: 5.000 X 3 = 15.000 динари, или кога ке се утвр-
ди дека вредноста на едногодишниот просечен принос 
од одреденото лозје е 10.000 динари, тогаш висината 
на накла дата изнесува: 10.000 X 4 = 40.000 динари. 

Ако на земјиштето кое што се експроприра (ката-
старска култура) се навогја поединечно дрвје (на пр. 
ореф, вишна, даб и др.) тогаш постоат две можности 
или експропријационата комисија да одлучи и тие др-
вја да се експроприраат — во кој случај на сопстве-
ник му припала и накнада та за тие дрвја во висината 
на вредноста на дрвната маса — или експропријацпо-

ј шата комисија да одлучи да му се остави на сопстве« 
ј,, 'кикот дрвјата на употреба 
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Вредноста на едногодишниот просечен принос за 
поедини култури се одредува на ово ј начин: 

а) з а о р е н и ц и ( н и в и) 
Ири утврдувањето вредноста на просечниот едно-

годишен принос за ораници довогјаат во оглед с а г т 
иви е станија: пченка, пченица, јачмен,, овес, р'ж, ком-
пир и сончоглед. 

При утврдувањето вредноста секогаш се земаат 
две сеани ја, се пресметува нивниот просечен принос 
за последните пет години во местото кале се врши 
експропријацијата, потеа количината на родот се мно-
жи со и осто ек јат а единствена откупна цена на про-
изводот, и собирот се дели со два. 

Така на пример, ако се ве ма на земјиштето кое 
што се експроприра претежно да се огледа па пченка и 
пденица, тогаш треба да се пресмета просечниот годи-
шен принос на ш е и к а т ? во зрно и просечниот годи-
шен принос на пченицата. 4ко претпоставиме дека па 
1 ха земјиште во одредено место -годишниот просечен 
(принос изнесувал 13 мтц пченка, односно 12 мтц пче-
ница, во тс ј случај вредноста на едногодишниот про-
сечен принос би се ион сметала на о в о ј начин: 

18 мтц X 283 - о.( У4 
12 и т д X 412 ~ 4.044 
Вкупно 10.030 : 2 = 5.019 (заокружено 5.000) 
Кои од овие сеани ја од напред наведените се-

дум ке се земат во оглед при пресметувањето вред-
носта на просечниот едногодишен принос, одредува 
е кси роп р и ј а цио н а та комисија со оглед па месните при-
лики а земајќи оглед кои култури на тоа земјиште се 
отле дувале за последните пет години. 

При утврдувањето приносот се проценува само 
главниот рад (зрно, плод) .а не и споредниот (слама, 
п тенковима и ел. 

Од напред н а в е д е н о т о произлегува дека при пре-
сметувањето вредноста на просечниот едногодишен 
принос не можат да се земат во оглед други култури) 
освен оние седум ком што се горе наведени, без 
оглед да ли тие култури фактично се огдедувани на 
експропрксаиото земјиште. 

Б. З а л и в а д и 
Вредноста иа просечниот едногодишен принос иа 

ливадите се утврдува кога ке се пресмета колкав е 
просечниот годишен принос на сен ото од таа . ливада 
за последните пет години, па потоа тој просечен годи-
шен принос ке се помножи со откупната цана за сено 
што е одредена за последната година. 

В. З а п а с и и с т а 
Вредноста па просечниот едногодишен принос на 

пасишта-се утврдува со 20% до 50% од вредноста на 
просечниот едногодишен принос од слична ливада во 
кра јот дека се навогја пасиштето. 

Г. З а б а в ч и т е 
Вредноста па просечниот едногодишен принос на 

бавчата се утврдува кога ке се пресмета просечниот 
дногодишен принос на ораницама која што ое нав о п а 
во истиот крај, па то ј принос ке се зголеми: 

1) за бавчите (вртовите) кои штто служат за за-
доведување на домашни потреби на сопственикот — 
со 50%, и 

2) за бавчите (за зарзават, за цвекје) кои што 
сопственикот ги обработува во вид на постојано зани-
мање — со 80% до 100% спрема вредноста на вложе-
ната инвестиција. 

Д. З а л о з ј а 
Вредноста на едногодишниот принос па лоз јато 

кое што е во род се утврдува ко !а ке се пресмета кол-
ку за последните пет години изнесува просечниот сред-
ниот годишен принос од тоа лозје, па тој принос се 
помножи со откупната цена која што е прописана по-

б е д н а т а година за грозје, односно за видот на гроз-
јето кое што се одгледува в о лозјето. 

За лозјата кои што не се во род, вредноста на 
едногодишниот просечен принос се утврдува и тоа: за 
лозја стара од година дена со 50%, за лозја стари 

од две години со 75% а за лозја стари над две години 
со 100% од приносот. 

Примери: 1) ако во односното лозје успева гроз је 
о д на јдобар квалитет (прва група) и ако просечниот 
едногодишен род е утврден на горниот начин 40 мти, 
п о 1 ха а утврдената откупна цена за ово ј вид гроз је 
изнесува 940 дин. н о 1 мтц, тогаш до вредноста к а 
просечниот едногодишен принос ке се до јде кога едно-
годишниот принос ке се помножи со одредената цена 
га грозјето, т. е. 40 х 04Ф •— 37.600 динари. 

2) као во лозјето успева гроз је о д послаб квали-
тет (трета група) и ако просечниот едногодишен род 
* 40 мти по 1 ха, а откупната п е ш 450 дин. ло 1 итд , 
до вредноста на просечниот едногодишен нг,а:,'ос е-и 
јДовогја како горе под а) , т л . 40 X 450 13.000. 

3) ако ' во односното лоз је успеваат два различни 
квалитети на грозје , и тоа од Ш го; на 30%, од IV 
група 70%, а просечниот едногодишен род износу па 
40 мтц и о 1 ха, тогаш предноста на едното дишниот 
просечен принос изнесува: 12 X 450 — 5500 28 
X 290 = 8.120 динари (вкупно 14.520 динари) . 

4) ако пак с о лоз јато успева гроз ј е од четири 
различни квалитети и тоа: од 1 група 7% од и гр.* са 
40%, од III група 34%, о д IV група 11% и ако едно-
годишниот просечен род изнесува 40 мтц. по 1 на то-
гаш вредноста на просечниот едногодишен принос из-
несува: (2,8 X 940 = 2.632 динари + 19,2 х 700 ~ 13.440 
динари + 13,6 X 450 — 6.120 динари + 4,4 х 290 — 
= 1.276 вкупно 23.468 динари. 

гј) З а о в е ш г а р е к и г р а д и ш 

Вредноста на просечниот едното дишен принос гп 
овошните градини се. утврдува тина ке се пресмета 
колкав е за последните пет години просечниот годи-
шен принос на односната овошна градина, па тој при-
нос ке се помножи со откупната цена која што е про-
писана последната година за одредениот вид овоштие. 

За овошните градини кон што не се во род, вред-
носта на просечниот едногодишен принос се одредува 
со 20% до 100% од вредноста на овоштната градина 
во род. 

Примери: 1) ако на 1 ха има просечно 129 стебла 
јаболка со средниот принос о д 15 кгр н с стеблото што 
чини вкупно принос, по 1 ха во износ о д 1.875 кг, и 
ако просечната откупна нена на јаболка изнесувала 
во 1948 година динари 4,84 по 1 к", тогаш вкупната 
вредност на едногодишниот принос по 1 ха под ја-
болка 8.700 динари; 

2) ако на 1 ха има 277 стебла од сливи со просечен 
принос о д 10 кг по стебло, едногодишниот принос п о 
хектар изнесува 2,770 кг. Кога. овој едногодишен при-
нос ке се помножи со откупната цена на сливите, 
која што во 1949 I едина изнео} ваше 2,66" динари) п о 
1 кг, вкупната просечна вредност на едногодишниот 
просечен износ изнесува 5.363 динари. 

е. З а к р ч е в и н а , к а м е њ а р и и ш и п р а г 

Како вредност на едногодишниот просечен при-
нос за крчевина, каменар ц шинпаг се зема вредност* 
на просечниот едногодишен принос за ораниците под) 
пченка. 

НАПОМЕНА: исклучително, за браниците од оние 
реони во Маекденија , Босна и Херцеговина и Далма-

ција, во кои што за последните пех години исклучи-
телно е одгледуван тутун, памук, афион и ориз, ' на-
миг дата ке се одредува врз основа на просечниот 
едногодишен принос 2 до 7 од напред наведените «е-
анија (пченка, пченица, јачмен овес, р'ж, компир и 
(сончоглед), кои што спрема проценката на е-ксиропри-
ј а в е н ата комисија би можел да биде добивен да биле 
односните сеанија засејани на тоа земјиште, см 
тој принос ке се помножи с о коефициентот, п тоа: 
за тутун со 6, за ориз со 6, за памук ео 4 и »а афион 
со 4. 
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Примери: 1) ако на односното земјиште исклучи-
телно се одгледуват тутун и ако но оценката на екс-
иропријаци оките комисии просечниот едногодишен 
принос од тоа земјиште од 2 од 7 напред наведените 
'сеакија би нанесувал 5.000 динари по 1 хектар тогаш 
/плкмадата за тоа експропрпсашо земјиште би изнесу-
вала: 5.000 Х б — 30.000 динари. 

2) ако пак на односното земјиште исклучително 
се одгледувал памук и ако просечниот едногодишен 
принос од тоа земјиште од 2 до 7 од напред наведе-
ните сезаија би изнесувал динари 3.700 по 1 ха, тогаш 
пакиадата за тоа екопроприсано земјиште би изнесу-
вала: 3.700 X 4 — 14.800 динари. 
: Б. Проценување и утврдување накнадите за згради 

При утврдувањето висината на напнатата за зара-
ди потребно е да се земаат во оглед два елемента: 

а) градежната вредност и 
б) едногодишниот принос (вкупниот принос по 

•одбитокот на данокот). . 
Градежната вредност претставува -стварно направе-

ните издатоци при ѕидањето на тие згради, земајкји пг 
во оглед цените од 1938 година после одбивањето на 
амортизацијата која што се определува спрема старо-
ста односно дотрајалоета на зградата, водејќи сметка 

'за обновата и адаптација на односната зграда (што 
влијае на висината на амортизацијоната стопа). 

Амортизацијата (векот на траењето на зградата) 
се одредува: 

а) за згради од тврд материјал (камен, тула, мал-
тер. вар бетон, тврдо дрво) од 50 до 80 години. 

б) за згради од мешан и слаб материјал (тула, 
вар, зидана кал, небом, зграда од камен без надворе-
шен материјал, без малтер, вар, цемент, земјани набои 
и бондук, непечени тули, тули од Ш врста, зидана со 

| (земја, покриена со шиндра, дрвени отпадоци, без ду-
п ч и њ а , или од меко дрво, полу те сан или стружен во> 
танки димензии облечен со кал) од 20 до 40 години. 

Едногодишниот приход се состои од едногодишна-
та наемнина после одбивањето на данокот. 

Кога се утврди градежната вредност и годишниот 
приход, тогаш висината на накнадата за зградата се 
утврдува па тој начин што на "градежната вредност 
ке и се додаде 10-то годишниот приход, па добпвени-
от собир ке се подели со 2. 

Така, на пример, ако треба да се изврши проценка 
па зграда што е соградена 1940 година, треба преди 
се да се утврди колку би изнесувале издатоците за 
да се соѕида таа зграда во 1938 година. Ако претпо-
ставиме дека тие издатоци изнесувале 200.000.— дина-
ри тогаш од таа сума треба да се одбие одредениот 
процент на име амортизација (земајќи го во оглед на-
пред утврдениот век на траењето на зградата, нејзи-
ната ''обнова и адаптација). Кога се утврди' тој про-
цент на амортизацијата кој што изнесува на пример 
50%, тогаш ке се одбие тој процент од висината на 
издатоците што се направени при ѕидањето на згра-
дата (цени од 1938 година) и на тој начин се добива 
градежната вредност. Во споменатиот пример, значи, 
градежната вредност изнесува 100.000.— динари. Кон 
си; а а вредност треба да се додаде 10-то годишниот 
приход од оваа зграда. Ако се претпостави дека е го-
дишниот приход на зградата 6.000.—динари, тогаш 10-
;то годишниот приход изнесува 60.000.— динари а ви-
сината на накчадата спрема тоа изнесува: 100.000 
,60.000 — 160.000 : 2 — 80.000 динари. 
В. Проценување и утврдување висината на на*:н"г;-та 

за градежни земјишта (планети:) 
Проценувањето и утврдувањето висината на ва-

ква,дата за градежните земјишта се врши на ист начин 
како и за ораници (види го напатствие оддел 11, А, а \ 
'Г. Проценување и утврдување висината на накнадна 

за шуми 
Накнадите за експропријација на шумите треба да 

одговара на вредноста од шумата кеја гого се експро-
прира. Вредноста на шумата се изразува во вредноста 

на дрвната маса од стеблата што се навогјаат на шум-
ското земјиште. 
В р е д н о с т а н а д р в н а т а м а с а и о 1 е к т а р 

Со цел да се процени вредноста на дрвната маса 
по 1 ектар треба да се одреди: 

I. Количината на дрвната маса што се навогја на 
еден ектар површни!, изразена во м3 и разврстана во 
соодветни зидови на дрвја и с о р т и м е н т 

ЈГ. Единечната цена на лењушката по видот на 
дрвјата од секо! дрвни сортимент. 

Со множењето на количината од дрвната маса на 
еден ектар, разврстана но видови на дрвјата во соод-
ветни сортимента, со единечен! цени на пењушката се 
добива вредноста на дрвната маса по 1 ектар на пе-
њ ушната. 

ал I. П р о н е и у в а њ е к о л и ч и 1! а т а н а 
д рв и а т а м а с а п о 1 е к т а р 

1. Млада шума 
Под млада шума подразбираме шуми што се стари 

до 10 години ниско одгледани и до 25 години високо 
одгледани. 

Количината на дрвната маса по 1 ектар за млади 
шуми се оценува врз основа на бонитетот на земји-
штето и староста на шумата од соодветните претходни 
таблици. 

Вака оценета дрвна маса се редуцира на стварното 
растење (густина) на шумата. 

При оценувањето на дрвната маса по 1 е кт ар на 
горниот начин ке се постапи зака: 

а) за шумите од ниско одгледување, стари од 1— 
10 години, се зема староста од 10 години и врз основа 
на оваа старост и бонитетот на земјиштето се оценува 
дрвната маса од приходите таблици. 

б) за природните шуми од високото од одгледу-
вање стари од 1 до 20 години, се зема староста Од 20 
години и врз основа на оваа старост и бонитетот на 
земјиштето се оценува дрвната маса од соодветните 
приходи и таблици. За шумите стари 21 до 25 години 
се зема стварната стар от на шумата при оценувањето 
на дрвната маса по 1 ектар. 

в) за шумите што се вештачки издигнати стари 
од 1 до 25 години,'се зема староста од 25 години, а 
врз основа на оваа старост и бонитетот на земјиштето 
се оценува дрвната маса од соодветните пригодни та-
блици. 

2. Средиодобна шума 
Под е ре дно доби а шума ги подразбираме шумите 

стари од 11 до 20 години ниско одгледани и од 25 до 
60 години високо одгледани. 

Количината на дрвната маса по 1 ектар за сред-
ње доб нит е шуми се сире дел ува: 

а) кај еднолично обраснат« шуми со оцена врз ос-
нова на бонитетот на земјиштето и староста од соод-
ветните приходни таблици. Вака оценета дрвна маса 
се редуцира на стварната густина на шумата: 

б) кај нееднолнчно о б р а с н а т шуми, по дентро-
метрискп пат. и тоа со, положување на примерни, пру-
ги или кругови. Поврвнината на примерните пруги или 
кругови треба да изнесува до 2% од поврвнината на 
шумата. 

3. ,Зрела шума 
Под зрела шума подразбираме шуми стари преку 

21 година ниско одгледани и преку 61 година високо 
одгледани. 

Количината на дрвната маса по 1 ектар за зрели 
шуми се одредува к а ј ч е в дволично обра сн ати шуми со 
е геблнмична проценка, а ка ј еднолично о б р аснат шуми 
со положување на примерни пруги или кругови. По-
првичната на примерните пруги или кругови треба да 
изнесува до 5% од поврвнината на шумата; 

При проценката на количината од дрвната маса по 
1 ектар, разврстани по видовите на дрвјата за млади 
шуми, среднодобните и зрелите шуми, едновремено 
се оценува квалитетот на дрвната маса. 
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Се одредува односов па техничкото дрво, огрев-
ното дрво и отпадоците. Од техничкото и огревното 
дрво се определува ирецептуалниот однос на пооддел-
ните сортирани. Што се однесува до разврстувањето 
и мерењето на дрвната маса во 'соодветни дрвни еор-
тимани. важат во сето прописите на југословенскиот 
стандард 1001 и 1002. 

ад И. О д р е д у в а њ е ц е и а т а н а д р в о т о н а 
к о р е и 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ со реше-
нието Ш бр. 20704 од 28 февруари-1943 година про-
1Ш ал а единствени цени на производството при прода-
вањето на дрвото на корен, со важност на целата те-
риторија на ФНРЈ. 

Прописаним единствени цени на прода.вањето на 
дрвото на корен се применуваат исклучително за из-
работката на финансискиот план и при продавањето 
на дрвото на државните — шуме ко -' I иду ст ри скат е 
ирстпрпјатна од страна на шумските стопанства. При 
Продавањето на дрвото на задругите и на приватни-
ци свој ценовник не важи оти тој не ја поразува це-
ната на дрвото на корен спрема далечината па шумата 
од комуникацијата, т. е. спрема висината на т р о н о -
вите на возењето. 

Прописани ге единствени цени на продавањето на 
дрвото на корен, составени се врз основа на средните 
трошкови на преводот и опрема тоа одговараат за шу-
мите од средна далечина од комуникациите. Поради 
тоа за да би можеле единствените цени да се приме-
нат за проценување на вредноста на шумите, сите 
шуми ги делиме во така наречени вредносни разреди, 
и тоа вака: 

Во I вредносен разред се у,врбуваат сите шуми 
чија што просечна далечина изнесува од шумата до 
главниот пат (јавен карактер) дека можат да се упо-
требат моторни возила или до главната железничка 
артерија или место на употреба до — — 3 км. 

Во II вредносен разред, дека спомена-
тата далечина изнесува — — — — — —- 4 8 км. 

Во ПТ вредносен разред, дека споме-
натата далечина изнесува — — — 9—15 км. 

Во IV вредносен разред, дека спомена-
тата далечина изнесува — — — — 16—25 км. 

Во V вредносен разред, дека спомена-
тата далечина изнесува преку — — — — 25 км. 

Во рамките на секој поодделен вредносен раз-
ред се определува одделно за секој вид на дрвја и 
сортиман цената на дрвјето на корен, врз базата па 
прописаната единствена цена со опоменатото решение 
на Стопанскиот совет. 

Цената на дрвото на корен за секој вид па дрво 
и сортимент, а за секој вредносен разред, се опреде-
лува вака: 

I вредносен разред: единствена цена на про-
изводството се повнсува за — — 60% 

II вредносен разред: единствена цена на про-
изводството се повикува за — — — — — 30% 

III вредносен разред: единствена пена на про-
изводството се п овие ува за — — 0% 

IV вредносен разред: единствена цена па про-
изводство се сн изува за — — — — — 30% 

V вредносен разред: единствена цена на про-
изводството се снижува за — — — 60% 
На овој начин се одредува цената на дрвото на 

корен за секој вид дрво и сортимент одделно, во рам-
ките на секој 1вредносен разред. 

Со множење на вака одредените цени со количи-
ната на дрвната маса на сортиментот што се навогјаат 
на единицата на поврвнината на шумата, се добива 
вредноста на дрвната маса на корен, односно вредно-
ста на шумата. 

П р и м е р и ? а п р о ц е н к а в р е д н о с т а н а 
ш у м а т а 

Прв пример: Ниска шума на храст или буква, ста-
ри 10 години густина 1. Земјиштето одговара на V 
бонитет на п р и х о д и т е таблици од Фајсмантел. Нема 
техничко дрво, одпадоцн 10%. Пригодните таблици ја 
искажуваат дрвната маса по 1 ектар 27 м. Корисната 
дрвна маса 27 м3 — 10% — 24 м 3 вкупно. Проигра-
ната единствена цена на огревното дрво за 1 мѕ из-
несува 24 динари. Цените на 1 м3 на огревното дрво 
од храст или буква по вредносните разреди изнесуваат: 

I. вредносен разред: 24 дин. -ј- 6 0 % . . . — 38,40 дин. 
И. „ „ 24 дин. + 3 0 % . . . = 31,20 дин. 

II!. „ „ 24 дин. + 0 % . . . — 24,00 дин. 
IV. „ „ 24 дин. — 3 0 % . . . — 16,80 дин. 
V. ,, „ 24 дин. — 6 0 % . . . = 9,60 дин. 

Вредноста на 1 ха шума, по вредносните разреди 
изнесува: 

!. вредносен разред: 24 м,ѕ X 38,40 дни. — 922.— дин. 
II. „ „ 24 м3 X 31,40 дин. — 754.— дни. 

И!. „ „ 24 м3 X 24,— дин. — 576,— дин. 
IV. ., „ 24 м» X 16,80 дин. — 403.— дин. 
V. „ ., 24 м3 X 9.60 дин. = 230.— дин. 

Втор пример: Висока шума од храст, стара 30 го-
дини, густина 0,9. Земјиштето одговара на ТГ бонитет 
од претходните таблици по Винемауер. П р и х о д и т е 
таблици ја искажуваат дрвната маса по 1 ектар 75 м ѕ 

Стварната дрвна маса по 1 ектар 75 м 3 X 0,9 = 67 м3. 
Од овие дрвни маси отпагја на: 
ситно техничко дрво 30% — — — — 20 м3 

огревно дрво — — 60% — — — — 40 м3 

отпадок — — — — 10% — — — — 7 м3 

Цените па 1 м 3 огревно дрво на корен се исти 
како во првиот пример. 

II,ена на 1 м3 ситно техничко дрво на корен по 
вредносните разреди се следни: 

Т вредносен разред: 40 дин. + 60% 64 дин. 
И „ „ 40 дин. + 30% 52 дин. 

ТИ „ „ 40 дин. + 0% 40 дин. 
IV ,, „ 40 дин. — 30% . . . . 28 дин. 
V „ „ 40 дин. — 60% . . . . 16 дин. 

Вредноста на 1 ха шума, по вредносните разреди 
изнесува: 

I вредносен разред: тхи. дрво 20 м3 X 64 —1.280 
огревно дрво 40 м3 X 38,40 = 1.536 

= 2.816 
II вредносен разред: техн. Д Р В О 20 м3 X 52 = 1.040 

огрев, дрво 40 м3 X 31,2 — 1.248 

= 2.288 

III вредносен разред: техничко дрво 20 м 3 X 4 0 = 800 
огревно дрво 40 м3 X 24 --- 960 

= 1.760 
IV вредносен разред: теки. дрво 20 м3 X 28 = 560 

огрев, дрво 40 м3 X 16,80 — 672 

= 1.232 
V вредносен разред: техн. дрво 20 м 3 X 16 = 320 

огрев, дрво 40 м3 X 9,60 = 384 

= 704 
Трет пример: Висока шума на храст, стара 50 го-

дини. Со проценка со иомошт на приход пите таблици 
или со положување на примерни пруги или кругови, 
спрема тоа да ли шумата еднолично или нееднолично 
обраснала, утврдено е дека но еден ектар има 160 м Ј 

дрвна маса. 
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О д овие-дрвни маси отпагја на: 
техничко дрво 50% или 80 м3 ; 
огревно дрво 50% или 80 м3. 

Користа дрвна маса: 
а) Техничко дрво: 

и м а м и трупци А класе 6% а 80 м1 

Б „ 10% а ЅО м3: 
В „ 20% а 80 мз 

26% а 80 м3 

.18% а 80 м3 

10% а 80 м3 

10% а 80 м3: 

Динари 
- 4,80 м3 

= 8,00 м3 

= 16.00 м3 

-- 20.00 м3 

- 14,40 м' 
= 8:00 М 3 

= 8,00 м3 

= 24.00 м3 

-16.00 м« 
- 32.00 м'! 

: 8.00 м3 

ма нроппса-

, прагови 
[рударско дрво 
;столбови за водови 
отпадок 

' 6) Огревно дрво: 
огрев 1/11 класа 36% а 80 м3

 = 
огрев III класа 20% а 80 м3 -
таиииско дрво 40% а 80 м3 = 

' отпадок 10% а 80 м3 — 
.Вредност 'Иа наведените сортимент спрс 
[вите единствени цени изнесува: 
Техничко дрво: 

ршински трупци А класа 4,80 м3 X 148 = 710,40 
В „ 8,00 м3 X 84 = 672,00 

„ В „ 16.00 мз X 28— 448,00 
прагови „ 20,80 м'1 X ' 23 — 582,40 
рударско дрво . . „ 14,40 м3 X 42 = 604,00 
столбови за водови „ 8,00 м3 X 8 0 = 720,00 

Огревно дрво: 
опеев 1/П класа 24.00 м3 X 24 = 576.00 
и д е в III класа 16,00 м.3.Х 2 0 = 320.00 
цани«еко дрво 32,00 м3 X 50 = 1600,00 

Вкупно 144,00 м3 

Спрема прописаните единствени цени просечно 1 
ЈИ« лулета маса на корен изнесува: 6.234 дин.: 144 м3 

= 43,2 динари. 
Вредноста на 1 ха шума по вредносните разреди 

изнесува: 
, I вредносен разред: 43.2 дин. + 60% — 602 д. а. 

144 м3 — 9.995 динари 
П вредносен разред: 43,2 дин. + 30% = 56.2 д. а. 

144 м3 — 8.093 динари 
III вредносен разред: 43,2 дин. + 0% = 43,2 д. а. 

144 м3
 = 6.234 динари 

IV вредносен разред: 43,2 дин. — 30% = 30,2 д. а. 
144 м3 = 4.349 динари 

V вредносен разред 43,2 дин. — 60% = 17.2 д. а. 
144 м3 — 2.477 динари 
Четврти пример: Шума со смрека, стара 80 години. 

Со проценка, стаблинична или со полагање на примерни 
пруги или кругови, е,поема тоа да ли е шумата обра-
т и ј а не? ^полично или еднолично утврдена е дрвна ма-
са 330 м?. 

Квалитетен однос: техничко дрво 75% или 247 м3 

огревно дрво 25% или 83 м3 

Однос на сортиманите: 
а) техничко дрво: пашански трупци 75% или 185 м3 

рударско дрво 5% или 12 м3 

столбови за водови 5% или 12 м3 

отпадок 15% или 38 м 3 

б) огревно дрво: огрев III класа 30% или 25 м3 

целулозно дрво 50% или 41 м3 

отпадок 20% или 17 м3 

Вредноста на дрвната маса на сентиментите на ко-
рен спрема проппсаните единствени цени изнесува: 
Техничко дрво: 
I титански трупци 
^ рударско дрво' 

столбови за водови 
Огревно дрво: 

огрев III класа 
целуловио дрво 

Просечната вредност на еден кубен метар на др-

Вкупно 275 м3 — 14.323 
виа та маса на корен спрема пропнсаннте единствени 
цени изнесува: 14.323 дин.: 275 м3 = 52 динари. 

Вредноста на 1 ха шума по вредносните разреди 
изнесува: 

] вредносен разред: 25 дин. + 60% 
м> - 22.825 динари 

II вредносен разред: 52 дин. + 30% 
м3 — 18.700 динари 

Ш вредносен разред: 52 дин. + 0 ' 
м3« — 14.323 динари 

IV вредносен разред: 52 дин. — 30% 
м3 — 9.900 динари 

V вредносен разред: 52 дни. — 60% 

83 дин. а 275 

= 68 дин. а 275 

= 52 дин. а 275 

36 дин. а 275 

21 дин. а 275 
М'1 5.775 динари 

185 м3 а 60 дин. = 11.100 
12 м3 а 42 дин. 504 
12 м3 а 75 дин. — 900 

25 м3- а 17 дин. = 425 
41 м3 а 34 дин. = 1.394 

Проценката на вредноста на шумата односно на 
.дрвната маса на корен во зависност е од цената на др-
вото на корен. Порад тра проценката на вредноста на 
дрвната маса на корен треба да се врши секогаш врз 
базата на пр описан ите единствени цени на дрвото на 
корен, а на начинот што е изложен во ова напатствие. 

III. ИСПЛАТА 
При давањето на накнада во пари, исплатата на 

утврдениот износ треба' 'да се врши во месечни ра ти. 
Со исплатата во рати се одржува главната директива 
па Основниот закон за експропријацијата, на сопстве-
никот на имотот да му се накнади приходот што го 
имал тој од експроприраниот имот. 

Висината на месечната рата се определува со оглед 
на способноста за работа на бившиот 'сопственик, со 
оглед на бројот на лицата што ги издржува тој или 
што е должен да ги издржува и со оглед на тоа да ли 
е во прашање експропријација на вкупното земјиште 
или на еден негов дел. Месечните рати не би пребело 
да преминат 5.000 динари. Исплатите би се вршиле се 
додека на се исплати накнадата која што со решението 
па екопроприационата комисија е утврдена по пропи-
сите што се изложени во ова напатствие. 

По исклученине, експроиријацноните комисии мо-
жат да одредат целиот износ на накнадата да се ис-
платува и одеднаш, но за таква одлука треба екс,про--
пришиените комисии да побараат претходна сагласно-
ст од Комисијата .за прашањата на експропријацијата 
при Министерството на финансиите на ФНРЈ. 

Најчести случаи кога на« на дат а во готови пари ке 
се исплати одеднаш ке бидат на секој начин оние слу-
чаи дека е накпадата одредена во помали износи (до 
10.000 динари). По исклучеше накнада ке се исплатува 
одеднаш и во поголеми износи ако би сб употребиле 
парите за зидање на нова зграда било за живеење или 
за стопански цели. 

Исплатата на готовите пари ја врши Државната ин-
вестициона банка од расположивите средства на првиот 
дел од буџетот што се предвидени по позицијата „от-
купот и одштета". Поради тоа органот за, чии што по-
треби е извршена експропријацијата ке и издаде на 
банката налог за исплата со приложување на правно-
силната одлука од надлежната експроприја,циона комн-
ен ја. 

Коти пак експропријацијата се врши по чл. 107 од 
Основниот закон за земјоделските задруги, во полза 
на задружната организација;, па износот на наки алата 
им се даваат на сопствениците од експроп опеаниот 
имот во државни обвезници, задружните организации 
ке и исправаат поради исплата на Државната инве-' 
стициона .банка правносилни .решенија од надлежните 
екопропријациони комисии во два примерка. Државната 
инвестициона банка му издава на ползувано! државни 
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обвезници во висина на износот што е утврден со ре-
шението на експропријацноната комисија. За вредноста 
на издадените обвезници Државната инвестициона бан-
ка ја задолжува Државната банка за кредитирање на 
земјоделските задруги, за што ја известува исп р а ѓ а ј -
ќи и едновремено еден од двата примен,са на решени-
ето од надлежната експропријацпона комисија. Држав-
ната банка за кредитирање на земјоделските задруги 
од своја страна ја задолжува односната задруга за из-
носот што е платен во државни обвезници и бара од 
иса наплата па тој износ во определениот срок. 

Спроведувањето во живот на ова напатствие бара 
коренита измена во работењето на екопропријациопите 
комисии. Напатствие™ им 'поставува на комисиите кон-
кретни задачи, така да имаат тие карактер на опе-
ративни органи. Во враќа со ова, комисиите не смеат 
да превземат функција на судски органи кон што само 
1>,рЗ основа на подадените предлози би решавале за ви-
сината и формата на напнатата, туку се денкин како 
оперативни органи самите да ги прибираат сите потреб-
ни елементи за да се .донесуваат решениа во смисла 
на ова напатствие. 

Бр. 4453 
15 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател па комисијата 

за прашањата на експропријацијата 
при Министерството на финансиите на ФНРЈ, 

Раде Ковачевич, е. р. 

149. 
ОБЈАВА НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ПОТВРДА НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ ЗА ИЗБИ-
РАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ НА ВЕКЈЕТО НА НА-
Р О Д И Т Е Н А Н А Р О Д Н А Т А С К У П Ш Т И Н А Н А Ф Н Р Ј Н А 

Д Е Н 2 6 М А Р Т 1 9 5 0 Г О Д И Н А 

Во смисла на членот 37 од Законот за избирање 
«а 'народни пратеници за Народната скупштина на 
ФНРЈ (Сојузно векје и Беије на народите) Сојузната 
избирателна комисија врз основа на списите добиени 
од избирателните комисии на народните републики и 
автономните единици 

о б ја в у в а 

дека се потврдени следните кандидатски листи за 
избирање на народни пратеници за Векјето на наро-
дите на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Рспублнка Југославија: 

I 
Н А Р О Д Н А Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А 

а) НР СРБИЈА БЕЗ АП ВОЈВОДИНА И АВТОНОМНАТА 
КОСОВСКО-МЕТОХ,ИСКА ОБЛАСТ 

Изборната комисија на Народната Република Ср-
бија на својата седница од 20 февруари 1950 година 
ја потврди следната кандидатска листа на Народниот 
фронт на Народната Република Србија за изборите на 
народните пратеници на Векјето на народите на На-
родната скупштина на ФНРЈ кои што ке се одржат 
на 26 март 1950 година: 

кандидат Пијаде Самојло Моша, потпретседател на 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, член 
на Политбиро на ЦК КПЈ, Белград, 

заменик Швабич Драгомир Михајло, Министер на 
градежнте од Владата на Народната Република Србија, 
Белград, 

кандидат Попович Милич Милентије, "Министер па 
надворешната трговија на Владата на ФНРЈ, Белград, 

заменик. Глигорич Димитрије Велибор, книжевник, 
Белград, 

кандидат Станкович Гјоргје др Синиша, претседа-
тел на Президиумот на Народната скупштина на На-
родна Република Србија, академик, Белград, 

заменик Мутапович Вуко Драгослав, Министер на 
електростопанството'на Владата на Народна Република 
Србија, Белград, 

кандидат Митрович Велимир Митра, Министер на 
Владата на Народна Република Србија, Бедпрад, 

заменик Ковачевич Гавро Срета, секретар па Со-
јузот на борците на Србија, Белград, 

кандидат Рибникар Слободан Владислав, претседа-
тел на Комитетот за кинематографија на Владата па 
ФНРЈ, Белград, 

заменик Продановић Милан Милица, управник на 
Универзитетската библиотека, претседател на Градски-
от одбор па Антнфашпсткнот фронт па жените, Бел-
град, 

кандидат Вуксезвљевич Веселин Сретен, професор 
на универзитетот, Белград, 

заменик Павнћевпч Војин Миша, член на Централ-
ниот одбор па Сојузот на синдикатите на Југославија, 
Белград, 

кандидат Гјермапович Живко Живота, ополномо-
шен Министер на Министерството на надворешните 
работи на ФНРЈ, Белград, 

заменик Богданович Симеун Јакша, претседател на 
Државната арбитража на Народна Република Србија. 
Белград, 

кандидат Јованович Тиосав Радивоје, генерал-ма-
јор на Југословенската армија, Белград, 

заменик Вукајлович Павле Рака, директор на фа-
брика на вагони во Ранковикјево, Ранковикјево, 

'кандидат Мнлосављевич Милан Љубинка, претсе-
дателка на Комисијата на државната контрола па На-
родна Република СрбиЈа, Белград, 

заменик Петрович Лаза Драгољуб-Раде, генерал-
мајор на Југословенската армија, Белград, 

кандидат Томич Новак Алекса, Министер на соци-
јалните грижи на Владата на Народна Република Ср-
бија, Белград, 

заменик Миркович Љубомир Бранислав, професор 
на Вишата педагошка школа, Белград, 

кандидат Симич Светислав Станоје, Министер на 
Владата на ФНРЈ, Белград, 

заменик Младеновца Милан Танасије, книжевник, 
Белград, 

кандидат Јаковљевог Јаков др Стеван, ректор на 
Белградскиот универзитет, Белград, 

заменик Пури1 Филиман Данило, студент, Белград, 

кандидат Дедијер Јефто Владимир, директор на 
Дирекцијата за информации на Владата на ФНРЈ, Бел-
град, 

заменик Миркин Светислав Сретен, метало-стругар, 
вишеструки ударник во железничката работи и ца, Ниш, 

кандидат Мооковл евич Стеван др Милош, профе-
сор на универзитетот. Белград, 

заменик Петронијевич Василије Милош, земјоде-
лец, Атеница, 

кандидат Савич Петар Павле, академик, Белград, 
заменик Урош ев ич Миљко Средоје, ген ер ал-мај о р 

на Југословенската армија, Белград, 
кандидат Минип Драгомир Милка, Министер на 

Владата на ФНРЈ —• генерален директор на Дирекци-
јата, за производството и преработка на нафта, Белград, 
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- заменик Димитријевич Јеремије Драгица, работ-
н и к на претпријатието за преработка на волна, више-
струка ударница, Паракјин, 

кандидат Петрович Богосав Нинко, претседател на 
Извршниот одбор иа Народниот одбор за град Бел-
град, Белград, 

заменик Мат ич Гјоргје Милосав, претседател на 
Извршниот одбор на Околискиот народен одбор, Обре-
новац, 

кандидат Радулович Јаков Милорад, директор на 
рудникот „Бор". Бор, 

заменик Ув алич Борислав др Радивоје, професор 
на ушшерзитетозг, Белград, 

кандидат Недељковпч Стеван Радисав, Министер 
на Владата на Народна Република Србија, Белград, 

заменик Митрович Симон Ранг јел, претседател на 
Селанската работна задруга, Гркиња, 

кандидат Смиљанич Драгомир Милан, потпретсе-
дател на Президиумот на Народна скупштина на Срби-
ја, Белград, 

заменик Јокич Костадин Борисав, земјоделец, пот* 
лретпретседател на Извршниот одбор на Обласниот на-
роден одбор, Титово Ужице, Титово Ужице, 

кандидат Митрович Јован Гргур, полковник на Ју-
гословската армија во пензија, Белград, 

заменик Савич Тадија Милан, претседател на ко-
мисијата за молби и жалби на Извршниот одбор на 
Народниот одбор за град Белград, Белград, 

кандидат Стефанович Панто Лаза, член на Цен-
тралниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија-, Белград, 

заменик Настич Никола Лазар, рударски работник 
во рудникот „Колубара", вишеструки ударник, Велики 
Црљени, 

кандидат Павлович Лука Косан, потпретседател на 
Векјето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ, 
Белград, 

заменик Казимиров!« Никола Воја, претседател на 
Селанската работна задруга, Јабуковим 

кандидат Царевни Божо Милош, Министер на сао-
бракјајот на Владата на Народна Република Србија; 
Белград, 

заменик Радулович Тадија Миленко, директор на 
градското претпријатие за електротехничка и техничка 
стока, Белград, 

кандидат Илич Сретен Драгољуб, журналист, Бел-
град, 

заменик Златичанин Симо Радомир, инженер, слу-
жбеник на Министерството на рударството на Народна 
Република Србија, Белград, 

кандидат Мплосављевич Чедомир Милосав, член 
на Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на 
Југославија, Белград, 

заменик Јаношевич Радиша Стеван, претседател на 
Земскиот сојуз на синдикатите на градежните работ-
ници, Белград, 

кандидат Манојловог „Коста Радмила, домаќинка, 
член на Главниот одбор на Антифашисткиот фронт на 
жените на Србија, Шабац, 

заменик Урошевич Милорад Миладин, службеник 
на Министерството на надворешната трговија, Белград,-

кандидат Јевремов*« Добросав Бранко, помошник 
на Претседателот на комитетот за законодавство и 
изградба на народната ©ласт на Владата на ФНРЈ, 
Белград, 

заменик Стевин Светомир Лука, земјоделец, Ша-
бац, 

кандидат Врева Хамид Суљо, рударски работник 
во рудникот „Трепча", вишеструки ударник, Трепча, 

заменик Љубодич Светолик Никола, генерал-мајор 
ма Југословенската армија-, Белград, 

кандидат МпјуиЈковнч Видак Радован, судија нг 
Врховниот суд на Народна Република Србија, Белград, 

заменик Манојлоаич Радосав Александар, рудар-
ски работник во рудникот „Мачкатица", вишеструки 
ударник, Ма '»катица. 

б) АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 

Изборната комисија на Автономната Покраина Вој-
водина на својата седница од 20 февруари 1950 година 

' ј а потврди следната кандидатска листа на Народниот 
фронт на Автономната Покрајина Војводина за изби- ' 
р ж е народни пратеници на ВекјеТб НЗ изродите н а ' 
Народната скупштина на ФНРЈ што ке се одржат на 
26 март 1950 година: • 

кандидат Петрович Лазар Никола, Министер на 
Владата на ФНРЈ, од Белград, 

заменик Зак ич Милан Светозар, работник од Нови 
Сад, 

кандидат Мркшич Милош Лука, претседател од 
Нови Сад, 

заменик Фијала Стјепан Јоца, претседател на ме-
сниот народен одбор од Стари Сланкамен, 

кандидат Шевич Јован Александар, потпретседател 
на Президиумот иа Народна Република Србија од Бел-
град, 

заменик Асановнч Машем Станко, претседател на 
селанската работна задруга „Б. Томович", од Равно, 

кандидат Сабо Ана Ида, повереник за социјални 
грижи на Главниот, извршен одбор на Народната скуп-
штина на Автономна покраина Војводина од Нови Сад, 

заменик ^Самаков Радован Невена, претседателка 
на Околискиот одбор АФЖ, од Кула, 

кандидат Груловнч Коста Никола, пратеник на 
ФНРЈ во Финска, 

заменик Николајевич Павле Миливоје, академски 
сликар од Нови Сад, 

кандидат Давидович Милош Радивој, управител на 
.Вишата партиска школа ,,Гј. Гјакович", Белград, 

заменик Јованов Богдан Веселин, претседател на 
селанската работна задруга „Б. Микин" од Меленци, 

кандидат Киш Јожеф Вилмош, секретар на Град-
скиот народен одбор од Сента, 

заменик Попович Георгије Милан, работник од 
Зрењанин, 

кандидат Попович Станислав Јован, книжевник од 
Белград, 

заменик Танасијевич Лазар Милош, работник од 
Сомбор, 

кандидат Олајош Винце Михаљ, јавен работник 
од Нови Сад, 

заменик Толваји Јанош Иштван, работник од Нови 
Сад, 

, кандидат Бакјлија Пајо Марко, претседател на 
Градскиот народен одбор, Суботица, 

заменик Вадоц Иштван Лајош, претседател на Око-
лискиот народен одбор, Бачка Топола, -

кандидат Матич Павле Петар, полковник на Југо-
словенската армија, Ириг, 

заменик Лиро Јожеф, Макјаш работник од Бечеј, < 
А 

кандидат Мелвингер Стјепан др Иван, потпретсе-
дател на Главниот одбор на Автономната покраина 
Војводина, Нови Сад, / 

заменик Секе Михаљ Карол, работник од Кикинда, 
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кандидат Спеван Ј у р а ј Јура ј , повереник за саобрак-
Л а ј на Главниот извршен одбор на Автономната покра-
ина Војводина, Нови Сад, 

заменик Маналик Петар Антон, работник од Субо-
тица, 

кандидат Таднч Димитрије Ружа, претседателка па 
Покраинскиот одбор на Антифашиотичкнот фронт на 
жените, Нови Сад, 

заменик Кизур Миклош Ета, потпретседателка на 
Покраинскиот одбор на Антифаншстнчкиот фронт на 

"жените, Нови Сад, 

(кандидат Репак Ласло Ласло, главен уредник на 
„Магјар Со", Нови Сад, 

заменик Кртењек Блажо Стјепан, работник од Су-
ботица, 

кандидат Балан Максо Жива, член па Околискиот 
народен одбор, Бела Црква, 

заменик Чини Илија Јон, претседател на Месниот 
народен одбор, Ритишево, 

кандидат Братич Томо Душан, пратеник на ФНРЈ 
во Шведска, 

заменик Мнхаљчевич Јосип Алојзиј , повереник за 
Месниот народен одбор, Ст. Морачина, 

кандидат Лендваји Силвестер Клара, претседателка 
на Околискиот народен одбор, Суботица, 

заменик Хрчек Јосип Јосип, повереник за земјоде-
лие на Околискиот народен одбор, Оџаци, 

кандидат Га;<амбош Јанош Иштван, претседател на 
Месниот народен одбор, Ст. Морачина, 

заменик Пап Јанко Еуген, помошник на директо-
рот на Дирекцијата на земјоделските имоти Црвенка, 

кандидат Парко Дима Пуро , претседател на Око-
лиското синдикално векје, Кула, 

заменик П е т к о в и ч Јанош Јанош, работник од 
Сента, 

в) АВТОНОМНАТА КОСОВСКО-МЕТОХИСКА ОБЛАСТ 

Изборната комисија на Автономната Коеовско-ме-
тохпска Област на својата седница од 17 февруари 
1950 година ја потврди следната кндидатска листа на 
Народниот фронт на Автономната Косовско-Метохи-
ска Област за изборите па народни пратеници за 
Век јело на народите на Народната скупштина на ФНРЈ 
кон што ке се одржат на 25 март 1950 година: 

кандидат Хона Халими Фадиљ, претседател на Из-
вршниот одбор на Обласниот народен одбор на Авто-
номната Косог, ско-Метохпска Област <п Пришт:;;:-, 

заменик Даути Дурмижа Рефки, претседател на 
Обласниот комитет на Народната младина за Косово 

Л1 Метохија ед Полип ина, 

кандидат Миљкович Владо Мито, Министер на 
Влагата на Народна Република Србија, Белград, 

заменик Симич Милутин Танкосава, повереник на 
Поверепството за земјоделие на Обласниот народен 
одбор на Автономната Косовско-Метохиска Област од 
Приштина, 

к°ндитат Хамза Имера Тевдет , претседател на Из-
вршниот одбор на Околискиот народен одбор од Б а -
кови"" . 

заменик Бакали Садик Нанија, секретар на ОКОЛИ-
СКИОТ одбор на Антифзшнсткиот фронт на жените, 
Ђаковица, 

кандидат Филипови« Данило Крсто, секретар на 
Ревизионата комисија на Централниот комитет на Ко-
мунистичката партија на Југославија од Белград, 

заменик К о л к о в и « Недељко Димитрије, офицер на 
Југословенската армија о д Приштина, 

кандидат Сулејмани Алија Хивзнја, Јавен обвини-
тел на Автономната Косовско-Метохиска Област од 
Приштина, 

заменик Нимани Шукри Сафета, член на Обласниот 
комитет на Народната младина за Косово и Метохија 
од Приштина, 

кандидат Б а к о в и « Никола Спасоје, полковник -од 
Белград, 

заменик Радулович Васо Рако, член на Бирото па 
Обласниот фронт на Комунистичката партија на Ср-
бија за Косово и Метохија од Приштина, 

кандидат Шукрија Шукри Алија, студент на Ви-
шата партиска школа од Белград, 

заменик Хоџа Риза Хајредин, • претседател на Из-
вршниот одбор на Околискиот народен одбор од Уро-
шевац, 

кандидат Ковачевич Петар Милија, претседател па 
Обласниот одбор на Синдикатите од Приштина, 

заменик Ђукић Арсо Илија, секретар на Околи-
скиот комитет на Комунистичката партија на Србија 
од Пећ, 

кандидат Сулејмани Ука Шемсија, рудар—дванае-
стострук ударник од Трепча, 

заменик Ме кул и Смаил Неад, член на Оболениот 
сојуз на културно-просветните дружества од Приштина, 

кандидат Патриоти« Милан Катарина, член на 
Обласниот комитет на Комунистичката партија на Ср-
бија за Косово и Метохија од Приштина, 

заменик Суботи« Саво Лазар, потполковник на Ју-
гословенската армија од Белград, 

кандидат Шарки Сефер Кјамил, претседател на 
Извршниот одбор на Околискиот народен одбор од 
Ораховац, 

заменик Кајтази Шабан Шабан, капетан па Југо-
словенската армија од Приштина, 

кандидат Суља Мустафа ОР.ДИК, секретар на Извр-
шниот одбор на Околискиот народен одбор од Исток, 

заменик Најгора Ајдин Кјазим, поверени-, на Око-
лискиот народен о д б о р од Косовска Митровица, 

кандидат Хоти Хахија Шабан, претседател на Су-
данската работна задруга од Јуник, 

заменик Широка Каспер Коља, директор на Среќ-
ната партиска школа од Приштина, 

•кандидат Барјактари -Кадрија Мурат, претседател 
на Извршниот одбор на Околискиот нарочен одбор 
од Пећ, 

заменик Дева Али Велија, претседател на Комиси-
јата за село на Обласниот комитет на Комунистичката 
партија на Србија од Приштина, 

кандидат Попович Илија Горољуб, помошник па 
Јавниот обвинител на Автономната Косовско-М^тохи-
ека Област од Приштина, 

заменик Даутица Илија Блажо, студент па Винта га 
партиска школа од Белград. .. 

И 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

Изборната комисија па Народна Република Хрват-
ска на својата седница од 18 февруари 1950 година ја 
потврди следната кандидатска листа на Народниот 
фронт на Хрватска за избираше народни пратеници за 
Вскјето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ 
кои што ке се одржат на 26 март 1950 година: 

кандидат Гошљак Иван Иван, генерал-пуковник на 
Југословенската армија, Белград, 

заменик Цветкович П у р о Маријан, претседател на 
Планската комисија на НР Хрватска, Загреб , 
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кандидат Масларич Пантелија божидар, Министер 
на саобракјајот на Владата на ФНРЈ, Белград, 

заменик Шашич Јован Јефто, генерал на Југосло-
венската армија, Белград, 

кандидат Саиди Иван Драгутин, Министер на зем-
јоделието на Владата на Народна Република Хрватска, 
Загреб, 

заменик Пукле« Јосип Стјепан, слушател на Ви-
шата партиска школа на ЦК КПЈ, Белград, 

кандидат Коеанович Никола Сава, амбасадор на 
ФНРЈ во САД, Вашингтон, 

заменик Трбојевић Симо Мане, секретар на Коми-
сијата за село на ЦК КПЈ, Белград, 

кандидат Верус Иван Анка, претседател на Копи-
јата на државната контрола на Народна Република 
Хрватска, Загреб, 

заменик Сремец Коста Нада, уредник на „Сељачка 
Слога", Загреб, 

кандидат Прнбнчевич Павле др Раде, амбасадор на 
ФНРЈ во Варшава, Варшава, 

заменик Бјелајац Мило Станко, генерал на Југо-
словенската армија, Загреб, 

кандидат Креачпч Иван Огмар, генерал на Југо-
словенската армија, Белград, 

заменик Вукелич Панто Саво, пуковник на Југо-
словенската армија, Белград, 

кандидат Фрол Матија Фране, Министер на право-
с у д н е ^ на Владата на ФНРЈ, Белград, 

заменик Шпиљак Мартин Фрањо, секретар на Из-
вршниот одбор на Околискиот народен одбор, Пре-
града 

кандидат Кризман Славко др Хинко, Министер на 
социјалните грижи на Владата на Народна Република 
Хрватска, Загреб, 

заменик Бабин Антун др Иво, Министер на про-
светата на Владата на Народна Република Хрватска, 
Загреб, 

кандидат Ауту етнички Адам Антун, професор на 
Академијата ка ликовна уметност, Загреб, 

заменик Детони Вилим Маријан, ректор на Акаде-
мијата на ликовна уметност, Загреб, 

кандидат Ритиг Јисип др Светозар, Министер без 
, ресор, претседател на Комисијата за верски работи 
на Народна Република Хрватска, Загреб, 

заменик Балтич Никола Милутин, член на ЦК КПЈ, 
Белград, 

кандидат Купрешанин Никола Милан, генерал на 
Југословенската Армија, Загреб, 

заменик Кладарин Јован, Гјуро, генерал на Југо-
словенската армија, Белград, 

кандидат Тучан Јосип др Фран, професор на уни-
верзитетот, Загреб, 

заменик Барков ич Јосип Јосип, књижевник, Загреб, 

кандидат Николиш Михајло др Гојко, генерал на 
Југословенската армија, Белград, 

заменик Антич Никола Вицко (Пепе), генерал на 
Југословенската армија, Белград, 

кандидат Гјергја Крсто Јосип, амбасадор на ФНРЈ 
во Софија, Софија, 

заменик Друџич Никола Иван, началник во Прет-
седателството на Владата на Народна Република Хр-
ватска, Загреб, 

I кандидат Пејнович Митар Ката, потпретседател на 
Главниот одбор на Антифашистичкиот фронт на же-4 

мите на Хрватска, Загреб, 
заменик Граховац Илија Буде, секретар на Обла-

сниот комитет на КПХ, Карловац, 

кандидат Рукавица Иван Иван, генерал на Југосло-
венската армија, Белград, 

заменик Ннкшич Милан Томо, секретар на Обла-
сниот одбор на Народниот фронт, Карловац, 

кандидат Стилинович Павле Маријан, амбасадор на 
ФНРЈ во Аргентина, Буенос Аирес, 

заменик Амулич Мијо Иван, генерален директор 
на Генералната дирекција за јаглен на Народна Репу-
блика Хрватска, Загреб, 

кандидат Ивковнч Богдан др Младен, посланик и 
ополномошен министер на Владата на ФНРЈ во Рим, 
Рим, 

заменик Цуљак Стјепан Фрањо, слушател на Ви-
шата партиска школа па ЦК КПЈ, Белград, 

кандидат Матес Јосип Лео, помошник на Министе-
рот на надворешните работи на ФНРЈ, Белград, 

заменик Радетич Богослав Иван, помошник на Ми-
нистерот на шумарството на Владата на Народна Ре-
публика Хрватска, Загреб, 

кандидат Орешчанин Симо Богдан, генерал на Ју-
гословенската армија, Белград, 

заменик Рапајич Данило Богољуб, подпретседател 
на Околпското културно друштво „Просвета", Загреб, 

кандидат Жанко Јосип др Милош, главен секретар 
на Владата на Пардона Република Хрватска, Загреб, 

заменик Сикирица Јуре Никола, инструктор на Сре-
дишни одбор на „Сељачка Слога" за Далмација, Сни., 

кандидат Јанкез Гјуро Грга, секретар на ЦО ССЈ, 
Белград, 

заменик Миљанич Никола Никола, потпретседател 
на Обласниот народен одбор, Бјеловар, 

кандидат Миливојевич Иван Јозо, Министер на 
правосудне™ на Владата на Народна Р'публика Хрват-
ска, Загреб, 

заменик Естерајхер Томаш Шандор, повереник за 
локалната индустрија на Околискиот народен одбор. 
Бели Манастир, 

кандидат Гершкович Мишо Леон, помошник на 
Претседателот на Комитетот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ, Бел-
град, 

заменик Цар Стјепан Рудолф, секретар на ЦК НОХ 
Загреб, 

кандидат Вркљан Антун Анте, потпретседател на 
Саборот на Народна Република Хрватска, Загреб, 

заменик Кузмин Петар Иван, член на Главниот 
задружен сојуз на Хрватска, Загреб, 

кандидат Грбин Лазар Чедо, пуковник на Југосло-
венската армија, Загреб, 

заменик Гркович Стеван Раде, инструктор на Ко-
мисијата за село на ЦК КПЈ, Белград, 

кандидат Хорват Андрија Јосип, книжевник, За-
греб, 

заменик Дончевич Никола Иван, книжевник, За-
греб, 

кандидат Шестан Иван Јосип, потпретседател на 
Саборот на Народна Република Хрватска, Загреб, 

заменик Бенусси Домеиик Андрија, повереник на 
градовите на Обласниот народен одбор, Ријека, 

кандидат Попович Онисим Душан, потпретседател 
на Околискиот народен одбор, Книн, 

заменик Покровац Никола Марко, селанец, Кннх. 
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III 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

Изборната комисија па Народната Република Сло-
венија на својата седница од 19 февруари 1950 година 
ја потврди следната кандидатска листа на Освободил-
ната фронта на словенечкиот народ за избирање .на-
родни пратеници на Векјето на народите иа Народ-

н а т а скупштина на ФНРЈ што ке се одржат на 20 март 
1950 година: 

кандидат Кардељ Едвард Едвард, потпретседател 
ка Владата на ФНРЈ, Белград, 

заменик Козак Јо .нп др Фердо, претседател на 
Народната скупштина на Народна Република Словенија, 
Љубљана, 

кандидат Видмар Јосип Јосип, претседател на Пре-
зндиумот на Наредната скупни ина на Народна Ре пу-
блика Словенија, Љубљана, 

заменик Краишер Алојз др Алојз, книжевник, Љ у -
бљана, 

кандидат Рус Иван Јосип, потпретседател на Пре« 
зидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Белград, 

заменик Приможич Лудвик Франц, секретар на Из-
вршниот одбор на Освободилната фронта на Слове-
нија, Љубљана, 

кандидат Бенк Иван Франце, потпретседател на 
Президиумот на Народната скупштина на Народна Ре-
публика Словенија, Љубљана, 

заменик Долган Франц Ервин, орг. секретар па 
Обласниот комитет на Комунистичката партија на Сло-
венија за Горишку област, Постојна, 

кандидат Коцбек Валентин Едвард, потпретседател 
на Президиумот на Народната скупштина на Народна 
Република Словенија, Љубљана, 

заменик Крмељ Блаж Макс, претседател иа Соју-
зот на земјоделските задруги на Словенија, Љубљана, 

кандидат Амброжач Јосип Ладислав, генерал-ма-
јор на Југословенскта армија, Белград, 

заменик Мачек Франц Подле, член па Извршниот 
•одбор на Месниот народен одбор, Љубљана, 

кандидат Беблер Болтезар др Алеш, постојан де-
легат ка ФНРЈ во Советот за безбедност ири Органи-

заци јата на Обедииените Нацин Њ у Јорк, 
заменик Млекуж Франц Франц, претседател на Су-

данска работна задруга Чезсоча кај Горица, 
кандидат Долиншек Франц Тоне, генерален дирек-

тор, Љубљана, 
заменик Погачар Мато Јакоб, шеф иа фабриката 

„Литострој", Л\убл>ана, 
кандидат Хочевар Јоже Јанез, секретар на Цен-

тралниот комитет на Народната младина на Словенија, 
Лзубљана, 

заменик Недо«- Рудолф Алснка, орг. секретар па 
Централниот комитет на Народната младима на Слове-
нија, Љубљана. 

кандидат Јак ац Антон Божидар, проректор, на Ака-
демијата за ликовните уметности, Љубљана, 

заменик Кресе Франц-Чобан, потполковник на Ју-
гословенската армија, Љубљана, 

кандидат Јакопин Андреј Алберт, наместени« на 
Централниот Комитет на Комунистичката партија на 
Словенија, Љубл.ана, 

заменик Брун Штефан Виктор, орг. секретар на 
Обласниот комитет на Комунистичката партија на Сло-
венија, Јесенице, 

кандидат Јера Иван Јосип, претседател на Глав-
ниот одбор на Црвениот крст во Словенија, Љубљана, 

заменик Премиерен Франц Цилка, наместени« на 
Централниот комитет на Комунистичката партија на 
Словенија, Љубљана, 

кандидат"Жаочин Игнац Стане, Министер на инду-
стријата на Народна Република Словенија, Љубљана, 

заменик Красе Франц Леополд, потпретседател на 
Обласниот народен одбор на Љубљанската област, 
Словенија, ЈБубљаиа, 

кандидат Коизиц Едмунд Владо, претседател на 
Комисијата на државната контрола на Народна Репу-
блика Словенија, Љубљана, 

заменик Марентич Јанко инж. Вера, наместени« на 
Централниот комитет на Комунистичката партија иа 
Сл ов ен и ј а, ЈБ у бљ а в а, 

кандидат Котли« Доминик Бепо, земјоделец-задру-
гар, претседател на Околискиот народен одбор Сл >-
вењградец, Словењградец, 

заменик Разгориш« Флорјач Август, наместеник и ] 
Централниот комитет на Комунистичката партија ил 
Словенија, Љубљана, 

кандидат Лампрет Јоже Јоже, претседател на Вер-
ската комисија при Претседателството иа Владата нт 
на Народна Република Словенија, Љубљана, 

заменик Хеглер Јоже Јоже, претседател на Рудар-
скиот синдикален сојуз Раша—Метра, 

кандидат Лубеј Антон Франц, секретар на Прези-
диум мот на Народната скупштина иа Народна Република 
Словенија, ЈБубљана, 

заменик Врабич Фердо Олга, наместеник на Цен-
тралниот комитет на Комунистичката партија на Југо-
славија, Белград 

кандидат Луначек Александер др Павел, редовен 
професор на медицинскиот факултет, Љубљана, 

замени« Осилник Франц Богдан, помошник на Ми-
нистерот за уметност и култура ФНРЈ, Белград, 

кандидат Мачек Јоже Иван, потпретседател на Вла-
дата на Народа Република Словенија, Љубљана, 

заменик Грнчар Јоже Јоже, орг. секретар, на Обла-
сниот комитет за Мариборска област, Марибор, 

кандидат Пехачек Рудолф Радо, генерал-мајор на 
Југословенската армија, Белград, 

заменик Вољи Франц Игнац, претседател иа Обла-
сниот народен одбор на Јесенице, Јесенице, 

кандидат Полак Франц Бојан, полковник на Југо-
словенската армија, Загреб, 

заменик Моле« Франц Јоже, претседател на Обла-
сниот народен одбор Крањ, Крањ, 

кандидат Ракеф Јанез Франц, зидар-ударник, Л и -
љана, 

замени« Ожбалт Франц Алојз, секретар на Коми-
тетот на Комунистичката партија при Шумското сто-
панство Кочевје, Кочевје, 

кандидат Раутар Иван Марија, начелник на Оде« 
лението на Главниот одбор на Сојузот на синдикатите 
на Словенија, Љубљана, 

заменик Шумрада Јанез Винко, орг. секретар на 
Обласниот комитет на Комунистичката партија на Сло-
венија за Љубљанска област, Љубљана, 

кандидат Свете к Андреј Франц, пот претседател на 
Главниот одбор на Сојузот на Синдикатите на Сло-
венија, Љубљана, 

заменик Трпни Антон Алојз, претседател на Ма-
сниот народен одбор Цеље, Цеље, 

кандидат Шентјурц Франц Лидија, орг. секретар 
иа Централниот комитет иа Комунистичката партија 
на Словенија, Љубљана, 
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заменик Светина Иван Иво, секретар на Секрета« 
ријатот за персонална служба при Владата на Народ-
на Република Словенија, Љ у б љ а н а , 

кандидат Шуштершнч / и т е н Тоне, Министер за 
локален с а о б р а ћ а ј на Народна Република Словенија, 
Љубљана , 

заменик Маролт Иван Иван, работоводител на рабо-
тилниците во Секцнјата за пруги Љубљана , Љ у б љ а н а , 

кандидат Танчар Иван др Игор, редовен професор 
на Медицинскиот факултет во Љубљана , Љубљана , 

заменик Лапајне Живко инж. Соња, повереник за 
градежи на Обласниот народен одбор за Мариборската 
област, Марибор, 

кандидат Улага Силвестер Франц, претседател на 
Се ланската работна задруга А рја вас, Арја вас, 

заменик Јесир Валентин Валентин, потпретседател 
на Селанската работна задруга Шмарје—Сап, Шмарје — 
Сап, 

кандидат Вилфан Јосип др Јоже, помошник па 
Министерот на надворешните работи на ФНРЈ, Бел-
град, 

заменик Горјан Иван Јордан, потпретседател на 
Обласниот народен одбор за Горишка област, Постојна, 

кандидат Зихерл Франц Борис, директор на Ин-
ститутот за општествена наука, Белград, 

заменик Борц Франц Мазрициј, секретар на Глав-
ниот одбор на Сојузот на Синдикатите Словенија, 
Љубљана , 

IV 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Изборната комисија на Народна Република Босна 
и Херцеговина на својата седница од 19 февруари 
1950 година ја потврди следната кандидатска листа на 
Народниот фронт на Босна и Херцеговина за изби-
рање на народни пратеници на Векјето на народите 
па Народната скупштина на ФНРЈ кои што ке се одр-
жат на 26 март 1950 година: 

кандидат Пуцар Милан Гјуро-старн, Претседател 
на Владата на Народна Република Босна и Херцего-
вина, Сарајево, 

заменик Бајин Миле Владо, геиерал-мајор, Белград, 

кандидат Бегович Сима Влајко, потпретседател на 
Сојузната планска комисија, Белград, 

заменик Томич Тодор Стојан, земјоделец, Сарајево, 

кандидат Андрич Антоније Иво, книжевник, Бел-
град. 

заменик Борас Шимун инж. Казимир, инженер, 
Зеница, 

кандидат Шатор Зулфа Ибрахим, наместени^ Са-
рајево, 

заменик Месихович Салко Халид, работник, Мо-
ст ар, 

кандидат Хамович Милан Раде, геиерал-лајтнант, 
Белград, 

• заменик Пашалич Јован Гојко, н а м е т н и к , Мо-
стар, 

кандидат Мијатович Митар Ристо, рударски работ-
ник, Какањ, 

заменик Малетович Мато Иван, работник, Завидо-
викјп, 

кандидат Стојчин Стеван Велимир, Потпретседател 
на Комисијата на државна контрола ФНРЈ, Белград, 

заменик Кецман Илија Јово-Шуцо, работник, Бо-
сански Петровац, 

кандидат Материи Лазар Илија. Министер на зем-
јоделието на Владата на Народна Република Босна и 
Херцеговина, Сарајево, 

заменик Жунич Мујо Суљо, учител, Цазин, 

кандидат Чопнч Вид Бранко, книжевник, Белград, 
заменик Сарафин Станислав Фрањо, повереник на 

Извршниот одбор на Обласниот народен одбор, Б а њ а 
Лука. 

Кандидат Албахари Абрахам Ни сим, наместени«, 
Сарајево, 

заменик Сладич Мехо Рамиз, работник, Сарајево, 

кандидат Котле Саво Никола, работник, Белград, 
заменик Керкез Јован М и х а ј л о - М а11 ук а-, земјоделец, 

Бања Лука, 

кандидат Медан Јозо Саво, работник, Белград, 
заменик Вукојевич Томо Душан, повереник на Из-

вршниот одбор, на Обласниот народен одбор, Мостар, 

кандидат Јел чин Андрија Јозо, Повереник на Из-
вршниот одбор на Обласниот народен одбор, Мостар, 

заменик Р а ј пкј Мишо Лазо, земјоделец, Чапљина, 

кандидат Гјурич Илија Гоја, домаќинка , Брчко, 
заменик Стнјепич Мијо Ружа, домаќинка , Орашје, 

кандидат Филипович Мехмед Сулејман, потпретсе-
дател на Президиумот на Народната скупштина на На-
родна Република Босна и Херцеговина, Сарајево, 

заменик Тафро Јусуф Дервиш, професор, Сарајево, 

кандидат Чубрнлович Јово др Васо, професор на 
универзитетот и министер на шумарството на Владата 
на ФНРЈ, Белград, 

заменик Љубунчич Ибрахим Хасан, учител, Сара-
јево, 

кандидат Билалович Лазар Данило, учител, Бел-
град, 

заменик Муидович Сеид Зехра, правник, Сарајево, 

кандидат Херљевнч Фрањо Фрањо, работник, По-
жаревац, 

заменик Перич Вид Раде, наместени«, Тузла, 

кандидат Ковачевич Омер Адем, студент, Бања 
Лука, 

заменик Буца Назиф Хамдија, работник, Б а њ а 
Лука, 

кандидат М а р ј а н о в а Манојло Слободан, јавен об-
винител на Народна Република Босна и Херцеговина, 
Сарајево, 

заменик Суручич Марко Бранко, наместени«, Б а њ а 
Лука, 

кандидат Чурич Хајдар Ахмет, работник, Зеница, 
заменик Трако Рашид Ибрахим, рудар, Зеница, 

кандидат Бајалица Јово Дмитар, помошник на Ми-
нистерот на земјоделието на Владата на ФНРЈ, Белград, 

заменик Кови Јаков Фрањо, работник, Крешево, -ј 

кандидат Курт Мухамед Хуснија, професор, Сара-
јево, 

заменик Поповац Мустафа Омер, работник, Мо-
стар. 

кандидат Ву јович Трине Владо, помошник на М и -
нистерот на земјоделието на Владата на Народна Ре- ' 
публика Босна и Херцеговина, Сарајево, 

•заменик Старови« Саво Васо, студент, Мостар, 

кандидат Капор Милан Чедо, министер на локал-
ниот саобраћај на Владата на Народна Република Бо-
сна и Херцеговина, Сарајево, 
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заменик Славни Лазо Божо, работник, претседател 
на Обласниот народен о д б о р - о д Требиње, 

кандидат Сучнч .Мато Флоријан, работник, Мостар, 
заменик Јович Коста Бошко, работник, Сарајево, 

кандидат Кулеиовпч Салих Скендер, книжевник, 
Белград, 

заменик Сидорович Виктор Владо, работник, Сара-
јево, 

кандидат Пилавџич Мухамед Сенија, работник, Са-
рајево, 

заменик Сјеклоча Перо Јованка, работница, Г.ого-
шкје, 

кандидат Будимир Марко Франко, работник, Сара-
јево, 

заменик Кујунџић Милан Славица, студент, Бел-
град, 

кандидат Драгич Петар Христина, инж. на хемија, 
Лукавец, 

заменик Перанович Стијено Божо, работник, Тузла, 

V НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Изборната комисија на Народната Република Ма-

кедонија на својата седница од 21 февруари 1950 го-
дина ја потврди следната кандидатска листа на На-
родниот фронт на Народната Република Македонија 
за изборите за народни пратеници на Векјето иа на-
родите на Народната скупштина на ФНРЈ кои што ке 
се одржат на 26 март 1950 година: 

кандидат Влахов Јаникјијев Димитар, потпретседа-
тел на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, 
Белград, 

заменик Георгиевски Данилов Киро, Министер па 
Владата на Народна Република на Македонија, Скопје, 

кандидат, Ацева Дончева Вера, претседател на 
Комисијата на државната контрола па Владата на На-
родна Република Македонија, Скопје, 

заменик Д и м и т р о в а ^ Петров Киро, секретар па 
Околискиот комитет на Комунистичката партија на 
Македонија, Прилеп, 

.кандидат Веслиевски Тошков Наум, потполковник 
на Ј у г о с л о в е н с к а ^ армија. Приштина, 

заменик Пу цев ски Ефтимов Симо, претседател на 
Селанската работна задруга, Ресен, 

кандидат Пешев Панчев Никола, претседател па 
Извршниот одбор на Градскиот народен одбор, Ку-
маново, 

заменик Цеков Денков Дане, потполковник на Ју-
гословенската армија, Ниш, 

кандидат Миловски Николов Киро, ректор на уни-
верзитетот, Скопје, 

заменик Цветковски Спиров Илија, работник, Би-
тола, 

кандидат Хајрула Седим Кемал, претседател па 
Извршниот одбор на Градскиот народен одбор, Те-
тово, 

заменик Костовски Тодоров Иван, секретар на 
Градскиот комитет на Комунистичката партија на Ма-
кедонија, Тетово, 

кандидат Рамадан Асанов Мамут, работник, Скопје, 
заменик Абдула Мамути Адил, претседател на Ко-

мисијата на државната контрола на Околискиот наро-
ден одбор, Гостивар, 

кандидат Леши Мустафа Акиф, претседател, на И з -
вршниот одбор на Околискиот народен одбор, Дебар, 

заменик Манчев Тасев Секула, помошник на мини-
стерот на градежите на Владата на Народната Репу-
блика Македонија, Скопје, 

кандидат Дика Назиф Ирфан, повереник на Извр-
шниот одбор на Обласниот народен одбор, Битола, 

заменик Петковски Георгијев Боро, секретар на 
Околискиот комитет на Комунистичката партија на 
Македонија, Струга, 

кандидат Муча Тосум Керима, член на Обласниот 
комитет на Комунистичката партија на Македонија, 
Битола, 

заменик Рибаровски Николов Горге, помошник на 
Министерот на земјоделието на Владата на Народна 
Република Македонија, Скопје, 

кандидат Ношпал Динков Тоде, Министер на Вла-
дата на Народна Република Македонија, Скопје, 

заменик Дими гревски Ристов Милан, секретар па 
Градскиот комитет на Комунистичката ра рта ја ма Ма-
кедонија и претседател на Извршниот одбор на Град-
скиот народен одбор Прилеп, 

кандидат Ицев Ристенов Александар, секретар на 
Обласниот комитет на Комунистичката партија на Ма-
кедонија и претседател на Извршниот одбор на Обла-
сниот народен одбор, Штип, 

заменик Сабредин Муарем Анит, претседател на 
Селанеката работна задруга, Гјумајлија , 

кандидат М О Ј С О В Донов Лазо, јавен обвинител на 
Народна Република Македонија, Скопје, 

заменик Павкова Трајкова Божидарка, текстилна 
работничка, Скопје, 

кандидат Гјоргов Тодоров Васил, Министер па 
Владата на Народна Република Македонија, Скопје, 

заменик Јовановски Стојанов Киро, зидарски ра-
ботник, Скопје, 

кандинат Назим Адемов Фируз, член на Обласниот 
комитет на Комунистичката партија на Македонија, 
Штип, 

заменик Шукри Мехмед Рамо, журналист, Скопје, 
кандидат Чаушев Ристов Боро, потполковник на 

Југословенската армија, Скопје, 
заменик ХапИ-Василев Ванчов Киров, студент на 

Институтот за општествени• науки, Белград, 
кандидат Љ а т и ф Изет Асим, земјоделец, Ти-

тов Велес, 
заменик Петковски Димов Бошко, претседател па 

Извршниот одбор на Околискиот народен одбор, Ти-
тов Велес, 

кандидат Шопов Горги Ацо, песник. Скопје, 
заменик Бачварскн Димитров Рељо, поштенски ра-

ботник, Скопје 
кандидат Алили Амди Јашар, член на Бирото на 

Обласниот комитет на Комунистичката партија на Ма-
кедонија. Гостивар, 

заменик Исаиловски Дисков Борис, секретар 
на Околискиот комитет на Комунистичката партија на 
Македонија, Гостивар, 

кандидат Џамбаз Ангелов Даре, Министер на Вла-
дата на Народна Република Македонија, Скопје, 

заменик Чукалевски Алексов Вангел, потполковник 
на Југословенската армија, Белград, 

кандидат Гиновски Сскулов Лазо, судија на Врхов-
ниот суд на Народна Република Македонија, Скопје, 

заменик Крајчевски Јанев Трајче, капетан на Ју-
гословенската армија, Охрид, 

кандидат Марковски Кунев Крсте, секретар на 
Централниот комитет па Народната младина на Народ-
на Република Македонија, Скопје, 

заменик Петровски Столев Милан, студент, Скопје, 
кандидат Коневски Орданов Блаже, вонреден про-

фесор на Фидозофскиот факултет. Скопје, 
заменик Скаловски Алексов Тодор, директор на 

Државната опера па Народна Република Македонија, 
Скопје, 
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кандидат Вели Аки Седат, слушател на Вишата 
партиска школа при Централниот комитет на Комуни-
стичка партија на Југославија, Белград, 

заменик Амди Таир Демир, работник, Скопје, 

кандидат Павловски Пандов Васил, претседател на 
Селанеката работна задруга Дихово — Нижо Поле, 

заменик Грданов Горги Димитрис, повереник на 
Извршниот одбор на Обласниот народен одбор, Битол, 

кандидат Мартиновски Костов Никола, ликовен 
уметник, Скопје, 

заменик Поп Антовски Илија Славчо, декан на 
Астрономскиот факултет, Скопје, 

кандидат Грујовски Спасев Ташко, претседател па 
Селанската работна задруга,"Лазарополе, 

заменик Муратовом Серафи та« др Глигор, вонре-
ден професор на Медини пекло, да кул* ет, Скопје, 

кандидат Атанасови:!-! Гавров Душко, секретар на 
Обласниот комитет на к о м . писта Жена партија на' Ма-
кедонија, Гостивар, 

заменик В ог дановски Петров Павле, претседател 
на Селанската работна задруга, Брв и иде, 

кандидат Ангелковски Јованов Благоја, директор 
на фабриката на тутун, скопје, 

заменик Фидановски Попова Блата, претседател на 
Главниот одбор на Ашифашпстќнот фронт на жените 
на Народна Република м а ксд сн ија, Скопје, 

кандидат Џунов Методи Ристов, секретар па Пре-
зидиумот на Народното собрание па Народна Репу-
блика Македонија, Скопје, 

заменик Мицајков Гошев Мито, потполковник на 
Југословенската армија, Скопје, 

V I . 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА 

Изборната комисија на Народната Република Црна 
Гора на својата седница од Рј февруари 19о0 година 
ја потврди следната кандидатска листа на Народниот 
фронт на Црна Гора за изборите за народни прате-
ници во Векјетр на народите па Народната скупштина 
иа ФНРЈ коп што ке се одржат на 26, март 19бо го-
дина : 

кандидат Гјилас Никола Милован, Министер на 
Владата на ФНРЈ, член на Политбнрото на Централ-
ниот комитет на Комунистичката- партија на југосла-
вија, Белград, 

заменик Драгич Јефто Спасо, Министер на гра-
дските на Народна Република Црна Гора, Гитоград, 

кандидат Вукмзнович Никола Светозар-Темпо, Ми-
нистер на Владата иа ФНРЈ, Белград, 

заменик Вукович Петко Душан, директор на прет-
пријатието за сушење на Скадарског -езеро , Титоград, 

кандидат Мугоша Вид Андрија, потпретседател на 
Владата па Народна Република Црна Гора, Цетиње, 

заменик Лопичић Крцун Павле, началник' на Ка-
дровската управа на Централниот комитет на Комуни-
стичката партија на Црна Гора, Цетиње, 

кандидат Дапчеви^ Јован Пеко, т е и е р ал -иолковнIтк 
на Југословенската армија, Белград, 

заменик Вицкович Васо Михаило-, претседател, на ' 
Комитетот за локален саобраћа ј на Народна Републи-
ка Црна Гора, Цетиње, 

кандидат Мичунович Јован Вел ко, Министер на 
Владата на ФНРЈ, Белград, 

заменик Медигович Саве Мило, секретар на На-
родната скупштина иа Црна Гора, Цетиње, 

кандидат Ковачевич Благоје Никола, претседател 
на Комисијата за село па Централниот комитет на 
Комунистичката партија на Црна Гора, Цетиње, 

заменик И в ови ч Перо Душан, ист претседател на 
Президиумот на Народната скупштина на Народна Ре-
публика Црна Гора, Цетиње, 

кандидат Вла-ховпч' Миленко Вељко, началник на 
Управата за А1 ИТ-Проп иа Централниот комитет на 
.Комунистичката партија на Југославија, Белград, 

заменик Асанови1! Стало Душан, член на Комиси-
јата за село на Централниот комитет на Комунистич-
ката партија на Црна Гора, Цетиње, 

кандидат Б кич Иво Митар, генерален секретар на 
Бла- ата иа ФНРЈ, Белград, 

заменик Вујошевич Милета Периша, претседател 
на Комитетот за локално стопанство и комунални ра-
боти на Народна Република Црна Гора, Титоград, 

кандидат Попович Лука Владо, помошник па Ми-
нистерот на надворешните работи-на Владата на ФНРЈ, 
Белград, 

заменик Мичунович Ненад Вукосава, слушател на 
Вишата партиска школа при Централниот комитет на 
Комунистичката партија на Југославија, Белград, 

кандидат Бркович Крсто Саво, претседател на Ко-
мисијата, на држава ата контрола на Народната -Репу-
блика Црна 1'орч, Цетиње, 

заменик Шекуларац Новак Никола, Јавен обвини-
тел на Народна Република Црна Гора, Цетиње, 

кандидат Шч е парович Петар Јефто-Чајо, прет-
седател на Планската комисија на Народна Република 
Црка Гора, Титоград, 

заменик Гјурович Машо Босе, началник на Персо-
н а л н о ^ одделение па Министерството на индустрии 
јата на Народна Република Црна Гора, Титоград, 

кандидат Војводин Радо Тодор-Гједо, началник на 
Организмионо-ииструкторската управа на Централни-
от комитет на Комунистичката партија на Црна Гора, 
Ценине, 

заменик Лекин Леко Радова«, помошник на Мини-
стерот на внатрешните.' работи на Народна Република 
Црна Гора, Цетиње, 

кандидат Пе ро в ич Савич Пуниша, главен уредник 
на „Борба", Белград, 

замените Шкеровпч Блажо Велизар, секретар на 
Централниот Комитет на Народната младина-на Црна. 
Гора, Цетиње, 

кандидат Бабин Симе Радомир, генерал-лајтнант на 
Југословенската армија, Белград, 

заменик Баровнч Крсто Василија, претседател на 
Извршниот одбор на Околискиот народен одбор, Да-
ниловград, 

кандидат Мандич Вид Гинго, генерал-лајтнант на 
Југословенската армија, Белград, 

заменик Старови! Лука ' Саво, претседател на Ко-
митетот за угостителство и туризам на Црна Гора* 
Котор, 

кандидат Радович Драго Вуко, началник на Упра-
вата на Ат итироп на Централниот комитет на Кому-
етичката, пн1 ртнја на Црна Гора, Цетиње, 

заменик Вујошевнч Саво Миљан, претседател на 
Извршниот одбор на Околискиот народен одбор Ти-
тоград, Тнтогоад, 

кандидат Вујачич Андрија Марко, .потпретседател 
на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, 
Белград, 

заменик Маркович Нико Милева, службеник на 
Градскиот народен одбор, Титоград, 

кандидат Вујович Илија Лука, претседател на 
Главниот одбор на Синдикатите на Црна Гора, Тито-
град, 
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. заменик Меденица Симо Драгица, се кретао иа 
Главниот одбор на •Антифашистички фронт на жените 
на Црна Гора, Цетиње, 

кандидат Кјеткович Петар Јован, Министер на 
правосудне™ на Народна Република Црна Гора, Ти-
тоград, 

заменик Ранчеви« Илија Влада, генерален секретар 
на Владата иа Народна Република Црна Гора, Цетиње, 

кандидат Ој дами« Михаило Добрила, помошник на 
Министерот на народното здравје на Народна Репу-
блика Црна Гора, Цетиње, 

заменик Бановни Илија Лука, организационен се-
кретар на Централниот комитет на Народната младина 
на Црна Гора, Цетиње, 

кандидат Драгачева« Микаило Вуко, претседитед 
на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор 
Пљевље, Пљевље. -

заменик Старчев!« Саво Момир, организацио-
нен секретар на Околискиот комитет на Комунистич-
ката партиЈа Пљевље, Пљевље, 

кандидат Жижи« Владислав Живко, Министер на 
просветата на Народна Република Црна Гора, Цетиње, 

заменик Ковачевич Рамо Медо, секретар на Ме-
сниот народен одбор, Расово — Бијело Поље, Бијело 
Поље, 

кандидат Гарчевнч Симо Гојко, Министер на фи-
нансиите да Народна Република Црна Гора, Цетиње, 

заменик Петричев!« Марко Андрија, директор на 
претпријатието за изградба на Титоград, Титоград, 

кандидат Боричич Божина Мило, претседател на 
Извршниот одбор на Околискиот народен одбор Иваи-
град, Иванград, 

заменик Сутович Амир Асим, член иа Околискиот 
комитет па Комунистичка партија Иванград, 

кандидат Бранич Лука Јованка, претседател на 
•Планската комисија на Околискиот народен одбор. 
Котор, 

заменик Ивович Иво Грација, работник-токар иа 
Арсеналот Тиват, Прчањ, 

кандидат Симонови« Милован Лаки«, претседател 
па Извршниот одбор па Околискиот народен одбор 
на Колашин, Колашин, 

заменик Савович Дмитар Божо, организационен 
секретар на Околискиот комитет на Комунистичката 
партија иа Аидријевица, Андријевица, 

кандидат Срзентнч Илија Војо, потпретседател на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, Белград, 

заменик Љуцович Рамо Кјамил, претседател на 
Месниот народен одбор Владимир—Бар, Владимир, 

кандидат Петрович Иво Мато, Министер на на-
родното здравје на Народна Република Црна Гора, 
Цетиње, 

заменик Ерцегович Божо Нико, претседател на Ко-
мисијата за село на Околискиот комитет на Комуни-
стичката партија Котор, Котор, 

кандидат Рецепата« Хи гето Мустафа, референт на 
организацноно-инструкторската управа на Црна Гора, 
Цетиње, 

заменик Кјнрович Илија Јанко, секретар па Извр-
шниот одбор иа Околискиот народен одбор Колашин, 
Колашин, 

кандидат Перуници« Вукота Миле, секретар па 
Презндиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Бел-
град, 

заменик Ракуни Радош Саво, претседател на Навр-
ши нот одбор на Околискиот народен одбор Пљевље, 
Пљевље. 

Бр. 64 
22 февруари 1950 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател. 
Марјан Бивода, с. р. Витомир Петрович, с. р. 

" И З СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
ИЛ НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

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

бројот 3 од 20 јануари 1950 година објавува: 
Указ за одредувањето државното стопанско прет-

пријатие од локално значение „Словенија спорт" за 
претпријатие од републичко значенне; 

Указ за помилување на осудениците. 
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Закон за измените и дополнувањето на За 
попот за војните воени инвалиди од 25 мај 
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ботниците, и службениците и нивните фами-
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143. Правилник за измените на Правилникот за 
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ФНРЈ", бр. 66/40) __ 331 

145. Напатствие за измена на Напатствие™ за 
постапката при издавањето и наплатување-
то на фактурата (сметката) за иопорачената 
сол и гаеје на околиските задружни работ-
ни сојузи односно на земјоделските набавно-
продавни задруги — — — — — — 332 

146. Наредба за распоредот на звани јата на 
здравствената струка во врсти — — — —« 332 

147. Наредба за извршувањето на планот на гра-
дежните обекти во 1950 година — 332 

148. Напатствие за постапката на е копров риа-
пионите комисии при оценката и утврдува-
њето на накнади за експроприраниот имот 334 

149. О б ј а в а т а Сојузната изборна комисија за 
потврдување™ на кандидатските листи за 
избирање народни пратеници за Векјето на 
народите на Народната скупштина на ФНРЈ 
на денот 26 март 1950 година 340 
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