
Среда, 15 февруари 1950 
БЕЛГРАД 

Б Р ^ Ј 11 ГОД. VI 

94/ 
Врз основа на членот 71 точка 6 од Уставот, 

а во врска со членот 4 точка 9 од Законот з̂ д Г1ре-
зидиумот иа Народната скупштина на ФНРЈ, Презм-
диумот на Народната скупштина еа ФНРЈ го прогла-
сува Законот за воведување знаме на трговската мор-
нарица и бродарство^ на внатрешната пловидба на 
ФНРЈ, што го донеле Сојузното векје и Векјето ка 
народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите 
седници од 21 јануари 1950 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ЗНАМЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНА-
РИЦА И БРОДАРСТВОТО НА ВНАТРЕШНАТА ПЛО-

ВИДБА НА ФНРЈ 
Член 1 

Се воведува знаме иа трговската морнарица и 
бродарство^ на внатрешната пловидбата Федеративна 
Народна Република Југославија како белег на држав-
ната припадност на параходот. 

Член 2 
Право « должност да се вие знаме на трговската 

морнарица и бродарство™ на внатрешната пловидба 
на Федеративна Народна Република Југославија имаат 
поморските параходи и параходите на внатрешната 
пловидба, што се записани во уписниците на парахо-
дите на Федеративна Народна Република Југославија, 
како и параходите со времена пловидбена листа на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

Член 3 
Знамето на трговската морнарица ?! бродарство^ 

на внатрешната пловидба на ФНРЈ е исто со држав-
ното знаме на Федеративна Народна Република Ју-
* ослабија, со тоа што сразмерата на неговата ширина 
спрема должината е еден опрема еден и пол. 

Член 4 
Се овластува Министерот на поморство^ ина ФНРЈ 

и Министерот на соопштенијата на ФНРЈ да согласно 
донесат поблиски прописи за веењето на знамето на 
трговската морнарица и бродарство^ ' на внатрешната 
пловидба на ФНРЈ и за истакнување на други белези 
на параходите од трговската морнарица и параходите 
на внатрешната пловидба на ФНРЈ. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службеимот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 57 
23 јануари 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Го застапува Секретарот 

Потпретседател, Претседател, 
Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

95 . 

У К А 3 
Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 

врска со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумот 
на народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на 
народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
за поштенско-телеграфоко-телефонската тарифа што го 
донеле Сојузното векје и Векјето на народите на На-
родната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 
21 јануари 1950 година, а кој што гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОШТЕНСКО - ТЕЛЕГРАФСКО - ТЕЛЕФОНСКАТА 

ТАРИФА 
Член 1 

Со поштенско-тел еграфско-телефонската тарифа се 
нрописувааг износот И начинот за плакјање на 
•поштенските, телеграфските и телефонските услуги 
кои што на подрачјето на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија ги врши Министерството на пош-
тите преку спонтг установи и претпријатија. 

Член 2 
В и а т р е ши а т а по ш т е пок о - т ел е ср г 3> еко - т ел е фо неќат а 

тарифа ја пропишува Владата ка ФНРЈ но предлог на 
Министерот на поштите на ФНРЈ. 

Меѓународната поштенско-телеграфско-телефонската 
тарифа изразена во динари ја пропнува, врз основа 
на меѓународните конвенции и спогодби што ги склу-
чила Владата на ФНРЈ, Министерот на поштите на 
ФНРЈ во согласност со Министерот на финансиите па 
ФНРЈ. 

Член 3 
Тарифните накнади за поштенските, телеграфските 

и телефонските услуги се наплатуваат со вредносни 
обрасци (вредносници), со лепење на поштенски мар-
ки, со употреба на машини за франкирање и во го-
тови пари. 

Министерот на поштите на ФНРЈ прописуѕа на 
коп што од поминатите начини се врши наплатата на 
накнадата за поодделни поштенски, телеграфски и те-
лефонски услуги, .како и да ли ке се наплатуваат тие 
иг кнали пред или после извршената у сдута. 

• Член 4 
За »^подмирените накнади ползувачот на услугата 

му одговара на Министерството на поштите на ФНРЈ 
односно на неговите установи. , 

Ако во смисла на и членските прописи некаква 
пратка биде продадена или на друг начин уновчена, 
Министерството на поштите па ФНРЈ или неговите 
установи односно претпријатија ке ги наплатат од до-
биваната сума прво своите побарувања. Наплатата на 
иеподмнрените накнади ја вршат органите на Мини-
стерството на поштите на ФНРЈ ш и , по потреба, ор-
ганите што се надлежни да наплатуваат данок. 

Ползувачот на услугата има право да му се вра-
тат повекје платените накнади. Поблиски одредби за 
тоа пропнува Министерот на поштите на ФНРЈ. 
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Член 5 
Поштенски марки-и вредносници издава Министер-

ството на поштите на- ФНРЈ, согласно со прописите 
што ги донесува Министерот на поштите на ФНРЈ. 

Пуштањето на поштенски марк« и вредносници во 
течај и нивното покренување од течај се објавува 
претходно задолжително во „Службениот лист на 
ФНРЈ". 

Член 6 
Никој не смее да продава поштенски марки и вред-

носници за кивна редовна намена по поскапа цена од 
онаа што е на нив означена. Овластените продава-
чи иа поштенските марки и вредносници добиваат 
провизија која што ја одредува Министерот на пош-
ти ге на ФНРЈ, а која што не може да биде .поголема 
од 5%. Оваа провизија се исплатува во поштенски 
марки. 

Член 7 
Ослободувањата од п л а ќ а њ е накнадите за по-

штенските, телеграфските и телефонските услуги во 
меѓународниот с а о б р а ћ а ј се регулираат со конвенции, 
спогодби и правилници склучени со странски поштем-
ско-телеграфско-телефонеки управи. 

Член 8 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Законот за поштенско-телеграфско-телефон-
окнте такси (пречистениот текст) од 4 октомври на. 
1946 година, к?>ко и Законот за изменување и допол-
нување на Законот за поштеноко-тел-еграфско-телефон-
ските такси од 23 декември 1946 година. 

Член 9 
Овој закон влегува со сила со денот на објаву-

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

У. бо. 61 
23 јануари 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Го застапува Секретарот 
Потпретседател, Претседател, 

Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

бб . 

У К А З 

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 
врска со членот 4 точка 9 од Законот за Првзидиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ то прогласува Зако-
нот за изменувања и дополнувања на Законот за др-
жавните службеници што го донеле Сојузното векје 
и Векјето на народите на Народната скупштина на 
ФНРЈ на своите седници од 21 јануари 1950 година, 
а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Бо' членот 82 од Законот за државните службе-

ници станот 3 се изменува и гласи: 
„Штетата што службеникот ке ја стори на држа-

вата може да се огласи за ненаплатнва за оној дел 

и п о не можел да се наплати во срок од 5 години од 
денот кога е започната обуставата на прцнадлежмости-
те на службеникот врз основа на решението за забра-
ната. Решение за тоа донесува надлежниот член на 
Владата, претседател на комитетот односно комисија 
на Владата, Генералниот секретар на Владата на ФНРЈ, 
Секретарот на Владата на ФНРЈ за персонална служба 
како и старешината на установа на Владата на ФНРЈ". 

Во ставот 4 и 5 во првиот ред одозгора, наме-
сто зборовите „ослободувањето од плакјање" со ста-
ва зборот „ненаплативоста". 

Член 2 

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

У. бр. 58 
23 јануари 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 

Го застапува Секретарот 
Потпретседател, Претседател, 

Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

9 7 . 

У К А З 

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 
врска со членот 4 точка 9 од Законот за Лрезидиумот 

- н а Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на. 
Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
за изменувања и дополнувања на Законот за воените 
судови што го донеле Сојузното век је и Векјето на 
народите наѓ Народната скупштина на ФНРЈ на своите 
седници од 21 јануари 1950 година, а кој што гласи: 

3 А К О И 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 
НА ВОЕНИТЕ СУДОВИ 

Член 1 

Членот 10 се изменува и гласи: 
„Воените судови се надлежни за' судење и по спо-

ровите за накнада на штетата која што воените лица 
ке и ја сторат на државата при вршењето на својата 
службена • должност. 

Владата на ФНРЈ може со уредба да пропише по-
себни одредби зз материјалната одговорност спрема 
државата како на воените лица така и на граѓанските 
лица на служба во Југословенската армија (државни 
службеници и работници)." 

Член 2 

Во членот 25 се додаваат нови ставови 3. А, 5 и 6 
коп што гласат: 

„Предметите по кривичните дела на целосните 
лица, кон што се завршени со п р а в о с и л н и пресуди 
на воените судови, ке ги о детал ат воените судови на 
надлежните народни судови. Од ова се изземаат пред-
метите за кривичните" дела на војните злосторници, 
за кривините дела од чл. 8 ст. 2 тон. Г и 3 и ст. 3 о д 
овој закон и предметите за кривичните дела по кон 
што се осудени офицери од бившата југословенска 
војска. 

Надлежноста која што по законот и по други 
прописи би ја имале по одстапените предмети вое-
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инге судови и воениот обвинител преминува на соод-
ветните народни судови и јавни обвинители, 
' Надлежноста на Министерот на народната одбрана 
Од членот 3 и членот 5 од Законот за даваше амне-
стија и помилување, што се однесува до предметите 
што се одстапени во смисла на овој член, преминува 
нд Министерот иа правосудне™ на ФНРЈ. 

Се овластува Министерот на народната одбрана 
во согласност со Министерот на правосудне™ на 
ФНРЈ да донесе поблиски прописи "за применувањето 
одредбите од овој член." 

Член 3 
О в о ј закон, влегува во сила со денот на објавува-

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

У. бр. 56 
2-3 јануари 1960 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Го застапува Секретарот 
Потпретседател, Претседател, 

Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

9 8 . ' 

У К А З 

в р з основа на членот 74 точка б од Уставот, а во 
»рока со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумог 
на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ, го прогласува Законот 
за наменувања и дополнувања иа Основниот за-
кон за прекршоците што го донеле Сојузното векје и 
Векјето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ 
на своите седници од 21 јануари 1950 година, а ко ј 
што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВ-
НИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

Член 1 

Членот 10 се измелува и гласи: 
,,Износите од наплатените парични казни за пре-

кршоците одат во полза-на буџетот от оној државен 
орган што ја порекнал паричната казна". 

Член 2 

Ово ј закон влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 59 
23 јануари 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Го застапува Секретарот 
Потпретседател, Претседател, 

Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

9 9 . 
О Д Л У К А 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВР-
ДУВАЊЕ УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ШТО 
СЕ ДОНЕСЕНИ ВО ВРЕМЕ ПОМЕНУ VII« РЕДОВНО 

И V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА | 
СКУПШТИНА НА ФНРЈ 

Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ 
на својата 11 седница од V вонредно заседание одр-
жана па 21 јануари 1950 година во Белград и Векјето 
на народите па Народната скупштина на ФНРЈ на сво-
јата ЈЈ седница од V вонредно заседание одржана на 
21 јануари 1950 година во Белград донесоа истоветни 
одлуки кои што гласат: 

Се потврдуваат уредбите што ги донела Владата 
на ФНРЈ иомегју VIII редовно и V вонредно заседа-
ние на Народната скупштина на ФНРЈ врз основа на 
еро« за поднесување списоците на потрошач ите, а во 
чл. 1 од Законот за овластувањето на Владата на ФНРЈ 
за донесување уредби но прашањата од народното 
стопанство о.д 4 февруари 1946 година, и тоа: 

1) Уредбата за т р о ш к о в н е на државните тргов-
ски претпријатија (..Службен лист на ФНРЈ" бр. 109/4$)" 

2) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата 
за оснивање работничко — службенички ресторани и 
управи на општествената прехрана („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 10949) ; 

3) Уредбата за расноделба на добивката на др-
жавните стопански претпријатија од сојузно и репуб-
личко значење (,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 1/60); 

4) Уредбата за измени на Основната уредба з а ' 
пренесување деловите на о с н о в н и « средства на др-
жавните стопански претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 1/50); 

21 јануари 1950 година 
Белград 

Претседател на Сојузното векје, 
Владимир Симич, е. р. ? 

Секретар на Сојузното вакје, 
Вида Томшич, е. р. 

Претседател на Вскјето на народите 
Јосип Видмар, е. р. 

Секретар на Векјсто на народите, 
др Бранко Чубрилович, е. |). 

100. 
Врз основа на чл. 10 ст. 2 од Законот за воените 

судови, Владата на ФНРЈ по предлог од Министерот 
на народната одбрана донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА МАТЕРИЈАЛНАТА ОДГОВОРНОСТ НА ВОЕНИТЕ 
ЛИЦА И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО 

ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА 
Член 1 

Воените лица, како и државните службеници на 
служба во Југословенската армија за штетата што ке 
(И ја сторат на државата за време па вршењето ка 
•својата службена должност олговаоаат материјално 
но нчалата на граѓанското право и по прописите па 
оваа уредба. 

Член 2 
Ако е сторена штетата со участие на пов е« је лица, 

се одредува секое поодделно лице да ја надокнади 
штетата сразмерно' па утврдената одговорност за ште-
тата, а ако сразмерната одговорност за штетата не 
може да се утврди, тогаш сите одговараат солидарно. 
Делот што не може да се наплати од еден учесник 
се наплатува во еднакви делови од другите учесници. 

Член 3 
За накнадата на штетата расправа надлежниот 

претпоставен старешина со решение или ндлежниот 
суд со пресуда. 

Член 4 
Решение за накнада на штетата донесуваат овие 

старешини. 
1) Министерот на народната одбрана — ако ште-

тата не го преминува износот од 1,000.000 динари; 
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2) командантите на воените области и стареши-
ните од рамен или повисок положај — ако штетата 
не го преминува износот од 100.000 динару; 

3) командантите на армии и старешините од ра-
мен положај ако штетата не го преминува износот 
од 40.000 динари. 

4) команданти на корпуси и старешините од ра-
мен положај ако штетата не го преминува износот од 
30.000 динари; 

5) командантите на дивизии и старешините од 
рамен положај ако штетата не го преминува 'износот 
од 20.0СХ} динари; 

6) командантите на бригади, командантите на пол-
кови и старешините од рамен положај — ако штетата 
не го преминува износот од 6 000 динари. 

Министерот на народната одбрана може за изно-
сите до 150.000 динари да ги менува со свое решение 
овластувањата дадени во ст. 1 тон. 2)—6) како и да 
п р о т и ч е решенија за накнада на штетата да можат 
до износот од 150.000 динари да донесуваат и други 
старешини на Југословенската армија. 

Член 5 
Старешината од чл. 4 на оваа уредба, доколку е 

истовремено надлежен и за изрекнурање на казна за 
дисциплински прекршоци (дисциплински нередности-
истапи) и за донесување решение за накнадата на 
штетата може прашањето на накнадата на штетата да 
го расправи со исто решение односно со иста наредба 
со која што се расправа прашањето на дисциплин-
ската одговорниот. 

Член 6 
Ако офицер ш и воен службеник со дисциплин-

скиот престан или со воено кривично дело за кое е 
ставен под воен дисциплински суд, нанесол и штета 
на државата, воениот дисциплински суд со пресуда ке 
го осуди офицерот односно воениот службеник и на 
п л а ќ а њ е накнада на штетата. 

Ако вишната на . штетата не може веднаш , да се 
утврди или ако со расправањето за штетата би се 
омекјавал брзиот тек на дисциплинската постапка, во-
ениот дисциплински суд ке ја заврши постапката по 
дисциплинската вина а потоа ке I о испрати предметот 
до надлежниот старешина на натамошна постапка по-
ради накил 'а на штетата. 

Штетата која што со дисциплински престап ке и 
".*>. сг на државата државен службеник гп служба 
V I Лугослорецената армија се р а с т а п а ги- л о т о на 
•?л. 81еЛ от Законот за пожалните с д у ж б е ш т и со тоа 
и т о против пресудата за накнада на штетата на дпу-
гостспениот дисциплински суд може да се ладе ту-
жба до врховниот воен суд. Тужбата не го задржува 
извршувањето. 

Ч ' 1 и 7 
За ре"'?,патењето за штетата чиј што и .гл "-а е помо-

лен •• 1 1.000.(100 динана '-.анаежен е исклучително го-
с т а т суд. Министерот па народната одбрана може да 
подаде тужба до надлсжниот воен суд поради секоја 
ниста, што ке ја сторат лицата ол чл.-1 од оваа уред-
ба п ]:."(ли гите ла поените области и старешините 
• '! си и. и повисе-: нолоажј — ако и . т о с л на ипе-
т л о * е мрс мин уна 100.000 динари. 

. Ч л е н 8 
Решение за накнада на штетата донесува старе-

шината на онинизаиио-ната единица па која што и при-
шија или и припаѓало одговорното лице во времето 
кота г сторена штетата, односно старешината на по-
високата организациона единица. 

Ноб ;иоко одредување на надлежноста во смисла 
на одредбите од претходниот став и чл. 4 од ова у-
редба врши Министерот на народната одбрана. 

Член 9 
Ако одговорното лице веднаш .ја накнади штетата 

нема да се донесува решение за накнада. 

Член 10 
Висината на штетата се утврдува по ценовникот 

односно по инвентарот или по сметката за изврше-
ната оправка. 

За оштетени предмети мијата стварна вредност не 
е внесена во инвентар нити пак одредена со ценовник 
а кои не можат веднаш или поиште да се исправат, 
висината на штетата се утврдува комисиски. 

Процената на штетата се врши опрема стварната 
вредност па денот на оштетувањето и на местото на 
оштетувањето или спрема параа,итните цени. При про-
ценела вредноста на предметите се зема во оглед и 
а убитокот на вредноста поради употреба. Поблиски! 
напатствија за проценување на штетата пропи су ва 
Министерот на народната одбрана. 

За штети направени на оружје, муниција или дру-
ги предмети на. н а о р у ж а њ е м и опремата во врска со 
наоружање дадени на лична употреба, се одредува 
најмладата в о иетострук износ од штетата утврдена по 
претходните утврдени ставови. 

Член И 
Комисијата за утврдување износите на штетата 

(чл. 10 ст. 2) се состои од три члена кои што ке ги 
одреди старешината на организационата единица во. 
која што е сторена штетата. 

Комисијата по завршениот преглед и извршената.^ 
проценка поднесува писмен извештај кој што содржи? 
податоци за местото и времето на сторената штета* 
налаз и проценка. 

Член 12 
Штетата предизвикана со несреќна ја утврдува 

записнички комисијата за иследување по. повод ма 
н е с р е ќ а т а . 

Комисијата за иследување по повод на несреќата 
должна е, покрај околностите и фактите одредени со 
посебни прописи, да ги утврди и фактите во поглед 
на местото и времето на штетата, како и да даде на-
лаз и проценка. 

Член 13 
Пееле спроведената постапка надлежниот старе-

шина донесува образложено решение за накиадата па 
штетата со напатствие за подавање жалба. 

Со решението може да се одреди и износот на 
месечните рати во коп пего ке се врши надокнаду-
вањето на штетата. Износот на месечните рати не 
може да биде поголем од една третина на паричните 
при надлежности на лицето кое што ја накнадува ште-
тата, не ометакјкји го во принадлежнсстите додатокот 
за делата. 

Член 14 
Против решението за накнада на штетата што го 

донесува надлежниот старешина може да се подаде 
жалба во срок од 15 дена од денот на приемот на 
решението, и тоа до: 

1) Министерот на народната одбрана против ре-
ш е н о т о на командантите на воената област и старе-
шината од рамен или повисок положај ; 

2) командантот на воената област и до стареши-
ната од рамен положај против решението' на коман-
дант на армија и ст г р е т и н а од рамен положај. 

3) до командантот на армија и до старешина од 
рам е и положај протич пешенија на командант на кор-
пус и на старешина од рамен положај ; 

4) командантот и? корпусот и до старешината од 
рамен положа ј против решението на командант на 
дивили јата и старешината од рамен положај ; 

5) командантот на дивизија и до старешината од 
рамен положај против решението на командант на 
бригада, на командант на полк и од старешина на ра-
мен положај . 

Жалба се подава до старешината кој што го до-
нел првостепеното решение. 

• Против првостепеното решение од надлежниот 
старешина може да се подаде тужба во срок од 30 
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дона од денот на приемот на решението од надле-
ж н и о т првостепен воен суд, чиЈата одлука е конечна. 
[ Против сите решенија што ги донел Министерот на 
. народната одбрана тужбата се подава во означен срок 
до Врховниот воен суд. 

Војник и рочен подофицир можат тужбата да ја 
подадат усно или писмено во означен срок до прет-
поставениот старешина во ранг на командир на чета 
или повисок ранг, КОЈ што ја спроведува до надле-
жниот суд. 

Тужбата на војникот и речниот подофицер не 
подлежува на плакјгње такса. 

Тужбата, по правило, не го задржува решението 
од .извршување, освен тужбата на војник и рочен по-
дофицер. 

Член 15 
Против пресудата на воениот дисциплински суд 

за плакјање штета (чл. б) може да се подаде, жалба 
до . Повисокиот воен дисциплински суд во срок од 8 
дена од денот на приемот на пресудата, а против пре-
судата на овој суд може да се подаде тужба до Вр-
ховниот суд во срок од 30 дена од денот на приемот 
на пресудата. Тужбата не го задржува извршувањето. 

Член 16 
Лицето од чл. 1 од оваа уредба може во текот 

иа постапката за утврдување одговорноста за штетата 
да биде од оправдани причини ослободена од плак-
јање на штетата наполно или делимично. / 

Решение за ослободувањето донесуваат: 
1) Мин и е те пот ка народната одбрана — до ди-

нари 1,000.000. 
2) командантите на воените области и стареши-

ните од рамен гли повисок положај — до 5.000 ди-
нари, а преку ово ј износ — до 20.000 динари со со-
гласност на Министерот на народната одбрана; 

3) командантите на армии и старешините од ра-
мен положај — до 1.500 динари а преку сво ј износ, 
до 5.000 динари со согласност на командантот на во-
ената обла е, односно старешината од рамен или по-
висок положај. 

4) командантите на корпуси и старешините од 
рамен положај — до 1.000 динари. 

5) командантите на дивизии и старешините на ра-
мен положај — до 500 пинари; 

Ако одговорното лице со правиосилна пресуда 
или правносил-но решение е осудено на п л а ќ а њ е на 
штетата, може од оправдани причини да се одустане 
од наплатата на целата или на еден дел од штетата. 
Решение за тоа донесува: 

1) Владата на ФНРЈ за откажување од наплата 
на износот преку 1,000.000 динари; 

2) Министерот ка народната одбрана за откажу-
вање од наплатата на износот до 1,000.000 динари; 

Министерот на народната одбрана може за отка-
жување наплатата на износот до 100.000 динари да 
овласти и други старешини во Југословенската армија. 

Член 17 
Министерот на»народната одбрана може да се от-

каже од самнителени или кемаилативите побарувања 
ако износот на штета не преминува 1,000.000 динари 
а другите старешини ед чл. 4 на оваа уредба ако 
штетата не ја премину«? половината на« износот до 
кој што се овластени за донесување решение за н е -
издата. 

Член 18 
За штета што ке ја сторат при работењето држа-

вни работници и! го се во служба (работење) во Ју -
гословенската помија важат одредбите од чл, 17, 23 
од Уредбата за дисциплинската и материјалната од-
говорност нд работниците во државните претпријатија 
надлештва и установи, со тоа да: 

- а ) за штетата чиј што износ преминува 50 ООО 
динари ако работникот ги сторил заедно со лицето 
од чл. 1 од оваа уредба, е надлежен воен суд; 

б) за штета чиј што износ, би преминувал 20.000 
динари, па до 50.000 динари, може директорот на прет-
пријатието односио старешината на организационата 
единица (старешините од чл. 4 од оваа уредба) по 
надлежен пат да направат предлог од Министерот на 
народната одбрана односно д о старешината .што ке го 
овласти тој, против одговорниот работник да се по-
даде тужба до надлежниот редовен суд, односно до 
надлежниот воен суд ако штетата ја сторил заедно с ј 
.лицето од чл. 1 од ов? а уредба. 

в) работникот може ако при работењето заедно 
со лицето од чл. 1 г.д оваа уредба и причинил штета 
ка државата чиј што износ не преминува 50.000 ди-
нари, против второстепеното решение да подаде ту-
жба до надлежниот воен суд,-, чија ипо пресуда е ко-
нечна." 

Член 19 
Материјалната одговорност може да се утврдува 

и после смртта, како и за време на отсутноста или 
бегањето на лицето од чл. 1 и 1В од оваа уредба-, со 
тоа што материјалната одговорност после смртта на 
одговорното лице може да се утврди само кај над-
лежниот суд. 

Ако материјалната одговорност на овие лица е 
утврдена со п р а в о с и л н о решение односно со пре-
суда, одредениот износ на накнадата може да се о-
стварува во извршната постапка од оставината на-
мирениот, односно од имотот на отсутното или по-
б е д н о т о лиц?.. Во овие случаеви поради заштита на 
ппавата и интересите на наследниците од умреното 
лице како и поради заштита правата и интересите на 
отсутното односно п о б е д н о т о лице се одредува ста-
рател. 

Член 20 
Прописите од оваа уредба ке се применуваат и, на 

сите предмети по кои што до денот на нејзиното вле-
гување во сид' не е донесена првостепена одлука. 

Член 21 
Се ' овластува Министерот ма народната одбра-и 

да донесува поблиски одредби за постапката за нак-
нада на сторената штета и да издава потребни напат-
ствија за спроведувањето на оваа уредба. 

Член 22 
Оваа уредба влегува во гила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" , со кој ден престануваат да 
важат сите прописи што се во противне л со пропи-
сите на оваа уредба. 

27 јануари 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер па народната одбрана 

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

101. 
Врз основа на \л . 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

а во воска, со Указот па Презндиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ У. бг, 145 од 7 февруари 1950 
година, Владата на ФНРЈ ио предлог на Коми тегот за 
законодавство и изградба на народната, власт на В о -
дата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д В А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕ-

ТАЛУРГИЈА 
Член I 

Се оснива Генерална дирекција за металургија, 
како орган на Владата Иа ФНРЈ за раководење со 
работите на производството и преработка да. метали. 
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Генералната дирекција е административно-оиера* 
т в е н раководител на претпријатијата од општодржав-
мо значење за производство и преработка на метали. 

Член 2 
На чело с д Генералната дирекција е генерален 

директор — министер на Владата на ФНРЈ, кој што 
раководи со сите работи на Генералната дирекција и 
донесува акти за кси што се овластени министрите 
.-•гл основа на закони, прописи и напатствија на Бла- . 
дат,!. Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и Созетог ' 
ла енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 3 
Прописи за организација и работењето на Гене-

ралната дирекција донесува Генералниот директор во 
согласност со Претседателот на Советот за енерге-
тика и екстрактнвна индустрија на Владата на ФНРЈ 
и Претседателот на Комитетот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

Член 4 
Генералната дирекција се финансира врз основа 

на финансискиот план, а од допрПносите на п р е т п р и -
јатијата со кои што раководи. 

Член 5 
Пренесувањето на постоекјите претпријатија во 

надлежност на Генералната дирекција за производство 
и преработка на метали ке се и з в р ш и - п о одредбите 
на Уредбата за пренесување државните стопански 
претпријатија од надлежноста на еде« во надлежност 
на друг државен орган („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
110/47), а без оглед на членот 2 од таа Уредба. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа Уредба се уки-

нува Генералната дирекција на рудниците и топилни-
ците на обоените метали и Генералната дирекција на 
алуминиум и бакар, што се основани со Уредбата за 
оснивање генерални и главни д и р е к ц и ј а ! на Министер-
ството на рударството на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 19/47), а нивната надлежност и обврските 
ги превзема Генералната дирекција*за металургија. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во ..Службениот лист на Федеративна Народна 
блика Југославија". 
10 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата па ФНРЈ, 
и Министер на Народната одбрана, 

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

Претседател на Комитетот 
за законодавство и изградба на народната власт 

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

102. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

а во врска со Указот на Президиум«)* на Народната 
скупштина на ФНРЈ У. бр. 145 од 7 февруари 1950 
година, Владата на ФНРЈ, по предлог на Комитетот 
за законодавство и изградба? на народната власт па 
Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРО-
ИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА НАфТА 

Член 1 
Се оснива Генерална дирекција за производство и 

преработка на нафта, како орган на Владата на ФНРЈ 

за раководење со работите на производството и пре-
работката на нафта. 

Генералната дирекција е административно-опера« 
тивен раководител на претпријатијата од општо-држав-
по значење за производството и преработка на нафта. 

Член 2 

На чело на Генералната дирекција е генерален 
директор — Министер на Бла лата на ФНРЈ. кој што 
раководи со сите работи на Генералната дирекција и 
донесува акти за коп што се овластени министрите 
врз. основа на закони, прописи и напатствија ' на Вла-
дата, на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и Сове-: 
тот за енергетика и екстрактивна индустрија на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 3 

Прописи за организацијата и работењето на Гене-
ралната дирекција донесува генералниот директор в о 
согласност со Претседателот на Советот за енергетика 
и екстрактивна индустрија на Владата иа ФНРЈ и Прет-
седателот на Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

Член 4 

Генералната дирекција се финансира врз основа 
на финансискиот план, а од доприносот на претприја-
тијата со кои што раководи. 

Член 5 

Пренесувањето на постоекјиге претпријатија но 
надлежност на Генералната дирекција за производство 
и преработка на нафта ке се изврши по одредбите на 
Уредбата за пренесување на државните стопански 
претпријатија од надлежноста на еден во надлежност 
на друг државен орган („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
110/47), а без оглед на чл. 2 од таа Уредба. 

Член б 

Со влегувањето во сила на оваа Уредба се уки-
нува Генералната дирекција за нафта и плин која ш т о 
е основана со Уредбата за оснивање Генерални И! 
главни дирекции на Министерството на рударството 
на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ" бр. 19/47), и со 
Уредбата за генералните и главни дирекции на Мини-
стерството на лесната индустрија иа ФНРЈ, Министер-
ството на тешката индустрија на ФНРЈ и .Министер-
ството на рударството на ФНРЈ (..Службен лист на 
ФНРЈ бр. 13/48), а нејзината надлежност, правата тв 
обврските ги превзема Генералната дирекција за про-
изводство и преработка на нафта. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во оила со- денот иа објаву-

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

10 февруари 19,50 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ; 
и Министер на Народната одбрана? 

Маршал на Југославија 
л Јосип Броз-Тито, е. р. ;' 

Претседател на Комитетот 
за законодавство и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, • 
Едвард Кардељ, е. р̂  
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103. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

а во врска со Указот на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ, У. бр. 145 од 7 февруари 1950, 
Владата на ФНРЈ, по предлог на Комитетот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Владата 
иа ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ 
НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО ЗА НАРОДНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ СРБИЈА, ХРВАТСКА, СЛОВЕНИЈА, МАКЕ-
ДОНИЈА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ГЛАВНАТА 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦРНА ГОРА 

Член 1 

Се укинуваат Генералните дирекции на елек-
тростопанството за народните републики: Србија со 
седиште в® Белград, Хрватска со седиште во Загреб, 
Словенија со седиште во Љубљана , Македонија со 
седиште во Скопје, Босна и Херцеговина со седиште 
(во .Сарајево и Главната дирекција на електростопан-
ството за Наводна Република Црна Гора со седиште 
иа Цетиње, што се' основани со Уредбата за оснивање 
Генерални дирекции на електростопанството и Главни 
дирекции на електростопанството на Министерството 
на електростопанството на ФНРЈ, („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 114/48), како органи на Министерството на 
електростопанство на ФНРЈ. 

Член 2 

Надлежноста, правта и обврските на Генералните 
дирекции што се укинуваат по чл. 1 од ова Уредба 
преминуваат на министерствата на електростопанството 
на народните републики Србија, Хрватска, Словенија, 
Босна и Херцеговина, Македонија, односно на главната 
.дирекција на електростопанството за Народна Репу-
блика Црна Гоги' како орган на владата на Народна 
Република Црна Гора. 

Член 3 

Пренесувањето на претпријатијата што се под 
адмннтаетративно-оперативн-о раководство на Генерал-
ните дирекции што се укинуваат како и другите ссод-
©етни претпријатија под раководството на Министер-
ството на електростопанството на ФНРЈ ке се изврши 
по одредбите од Уредбата за пренесувањето на држав-
ните стопански претпријатија од надлежноста на еден 
во надлежност на друг државен орган („Службен лист 
на Ф Н Р Ј 0 бр. 110/47), а без оглед па чл. 2 од таа 
Уредба-.-

Член 4 

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

10 февруари 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
тх Министер на Народната одбрана, 

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

Претседател на Комитетот 
за законодавство и изградба на народната власт 

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

104. 
Врз основа на чл. 76 од Законот за пронајдоците 

и техничките усовршувања („Службен лист па ФНРЈ" 
бр. 104/48), Владата иа ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е И И Е 
ЗА ФОРМАТА НА ПРОНАЈДУВАЧКАТА СВЕДОЏБА 

1. Се пронесува единствена форма на пронајду-
в а н а т а сведоџба спрема текстот и цртежот, кој што 
е составен дел на ова решение. 

2. Прописаната форма на п р о н а ј д у в а н а т а све-
доџба ке се применува на целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија. 

3. Ова решение влегува во сила венаш. 

IV бр. 707 
3 февруари 1950 година 

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

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

Претседател 
на Сојузната планска комисија и 

на Стопанскиот совет на Стадата на ФНРЈ, 
Борис Кидрич, е. р. 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

— Грбот на ФНРЈ — 
П Р О Н А Ј Д У В А Ч К А С В Е Д О Џ Б А 

Име 
.занимање 
з а пронајдок под назив: 

од 

му се дава назив: 

П Р О Н А Ј Д У В А Н 
•и му се признаваат сите права што му припаѓаат по 
Законот за пронајдоците и техничките усовршувања. 

Пронајдокот е регистриран ка ј Сојузната управа за 
прона јдуваново под бр. 

Издавател 
» Дата : — Министер — 
; Место: Претседател на Комитетот 

105-
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за исплата на 

принадлежностпте на работниците, намес! ен и пит е и 
службениците кои што се повикани на отслужување, 
на редовниот поен срок (..Службен лист на ФНРЈ" Срј 
98/46). а во согласност со претседателот на Владата1 

на ФНРЈ, пропи сув ам 

I А П А Т С Т В Н Е 

З А ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 1 ОД УРЕДБАТА З А 
ИСПЛАТА НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ, НАМЕСТЕНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ КОИ 

ШТО СЕ ПОВИКАНИ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА 
РЕДОВНИОТ ВОЕН СРОК 

1. Одредбата од ставот 1 на членот 1 од Уредбата 
на исплата на дринадлежностите на работниците, на-1 

местениците и службениците кои што се повикани на1 

отслужување на редовниот воен срок, ке се приме-
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нува II на учениците со стопанството кога се повикани 
на отслужување на редовниот воен срок. 

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

' X бр. 646 ' 
26 јануари 1950 година 

Белград 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Љ у б ч о Арсов, е. р. 
Согласен, 

Претседател ка Владата па ФНРЈ, 
и М-млиехер на народната одбрала, 

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

1 Об. 
Врз е гиова на чл. 28 од Уредбата за у п а т у в а њ е 

работната сила и за ускладување план опите на работ-
на та с л а со планот ма платниот фонд и со планот на 
обезбеденото снабдување, („Службен лист на ФНРЈ ' ' 
бр. 4 50), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСТА ЛУ-
ЛАЊЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА И ЗА УСКЛАДУ-
ВА Њ Е Т О ПЛАНОВИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА СО 
ПЛАНОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД И СО ПЛАНОТ НА 

ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ 
I. _ РАЗРАБОТКА НА ПЛАНОВИТЕ НА РАБОТНАТА.. 

СИЛА 
1. Сојузната планска комисија испраќал основни 

годишњи планов:! па работната сала за стопанството 
од сојузно значење на сојузните ресори, а за стопан-
ството од републичко и ло-ка.тно значење на планските 
комисии на народните републики. 

Годишните основна планови на работната сила 
добиени от Сојузната планска комисија, сојузните 
ресори (министерства и комитети ) ги разработуваат 
нп ђидо:;и и гранки од дејноста на адмП-н 1!стратевио« 
оперативни раководители, а одапе на претпријатија. 

Годишните основни планови на работната сила за 
стопанство)о од републичко значење, што се добиени 
од Сојузната планска комисија, планските комисии на 
народните републики ги разработуваат по видовите 'и 
гранките за дејноста на републичките ресори (мини-
стерства и комитети) ресорите на админпсхративно-
олератшшнте ра кове дит ел и, а овие на претпријатијата. 

Годишните основни планови на работната сила :-а 
стопанството од локално значење планската комисија 
па народната рспублнка ги разработува по видовите и 
гранките од дејноста па надлежните републички ре-
сори. Републичките ресори ги разработуваат годишни-
те основни планови на работната сила и- обласните 
народни одбори за обласните претпријатија и на око-
лиските наполни -одборн за другите претпријатија од 
локално значење и ги исправаат до надлежните по-
в е р е н а в а на обласните народни одбори за обласните 

. претпријатија односно надлежните п о в е р е н а в а . па 
' околиските народни одбори за другите претпријатија 
од легално значење. Разработените основни годишни 
планови на работната сила што се испратени до повс-
ренствата на околиските народни одбори републичките 
ресори едновремено ги поправаат и на соодветните 

; п о в е р е н а в а на обласните народни одбори. За разра-
ботка на овие планови на области и- околии ре-

публичките ресори ги известуваат и планските комисии 
на народните републики. 

Планските комисии на народните републики ги 
известуваат за целокупните квоти на работната сила 
за локалното стопанство на обласните и околиските 
плански комисии по видовите и гранките на дејноста. 

: Надлежните п о в е р е н а в а на обласните народни од-
бори односно околиските народни одбори добиените 
годишни планови ги разработуваат на своите прет-
пријатија*. 

Планските комисии на околиските народни одбори 
во согласност со поодделни п о в е р е н а в а н а околи-
ските народни одбори можат да ги менуваат добива-
ните квоти на работната сила за поодделни в и д о в е н 
гранки на дејности а внатре на целокупната к в о т а т а 
работната сила добиена од планската комисија на на-
родната република . . 

При разработувањето на годишните основни луки-
нови на работната сила, планските комисии на народ4 

нате републики, сојузните и републичките ресори; 
админнетративно-олератпвиите раководители и- прет-
пријатија се должни, да се придржуваат кои вкупните 
квоти од основниот годишен план добиен од пови-
сок;" от орган. 1 : 

Претпријатијата што имаат самостојни потони вон 
од околија па чие подрачје се навогја седиштето на 
претпријатието, ги разработуваат плановите и на са-
ботната сила и на тие погони. 

2. Годишните основни планови на работната сила 
на претпријатијата ги разработуваат врз основа на 
динамичните стопански планови на кварталните и ме-
сечните динамички планови на работната оила по ка-
тегории (инженерско-техничкп персонал, администра-
тивен персонал, работници, ученици во- стопанство и 
помошен персонал) и групи категории на работници 
(квалификувани, п ол ук в а л иф скуван и и неквалифику-
вани) внатре на поедини видови. гранки на дејности 
(спрема прописа,нгот образец РС). ' 

Административно- оперативните раководители из-
работуваат динамички план на работната сила за сво-
јот персонал на пет образец (РС); а одделно од пер-
соналот запослен во претпријатијата под нивното ра-
ководство. 

3. Претпријатијата изработуваат планови иа плат-
ниот фонд, спрема Напатствие*© на Сојузната планска 
комисија и Министерството на финансиите на ФНРЈ 
(..Методологија за планирање на цените и изработка 

па финансискиот план за 1950 година") . 
4. Изработените динамички планови на работната 

сила и плановите на платниот фонд претпријатието ги 
и сирак ја на одобрение до својот адмииистратидаио-
о и е рати вен р аковед!; тел. 

А дм иш тс т рат и в н о - операти в н и о т рако в оди т е л г и 
одобрува предложениве динамички планови на работ-
ната сила од страна на претпријатијата доколку ил >-
новите иа -свие претпријатијата пг ја преминуваат 
вкупната квота која што со основниот годишен план 
на работната сила му е одобрела па адмшшарат;њ.по-
оператпвниот раководител од стра па на повисокиот 
орган. 

За случај динамичките планови на работ пата сит* 
што се л»'ред;:ожени од страна па претпријатието, до 
ја преминуваат вкупната квота што му е да. ден а ил 
а дмп и и е т р а т и ино-оп е р а т; дан; хот ра повод ј I т ел со годи-
шниот основен план, админпстратпвно-оперативниот 
раководител ке им одобри на претпријатијата- диж-« 
мпчнп планови на работната сила само до висината па 
вкупната квота што му е даден, а за пречекорувањето 
за кос што смета дека е оправдано ке го извести со 
образложение повисокиот орган поради решение (со-
јузните дирекции, надлежното сојузно министерство; 
републичките дирекции — надлежното републичко-
министерство; поверенството на обласниот народе,ч од-
бор — надлежното републичко министерство и план-
ската комисија на обласниот народен одбра ; повс-
ренството на околискиот народен- одбор- — надлежно-
то републичко министерство и планската комисија на 
околискиот народен одбор). 

За случај динамичките планови на работната сила ' 
на адмшшетратнвно-оператпвнптс раководители да јд 
преминуваат вкупната квота што му е дадена на ре-
сорот со основниот годишен план ресорот на админп-
етративно-оперативните раководители ке им ги одре-
ди динамичките планови на работната сила само М* 
висината на вкупната квота што му е дадена а за пре-
чекорувањето за кое што' ресорот смета дека е опра в* 
дано ке ја извести со образложение надлежната план-
ска комисија поради решение (планската комисија на , 
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околискиот народен одбор и планската комисија на 
обласниот народен одбор, планската комисија на на-

родната , република, републичкиот ресор, планската ко-
мисија на народната република а сојузните ресори 
Сојузната планска комисија). Во ваков случај ке по-
стапат на ист начин и планските комисии на народните 
републики, со тоа што за пречекорувањето ке ја из-
местат Сојузната планска комисија. Динамичкиот план 
н а работната сила што му е одобрен на претпријати-
ето; • административно-оперативниот раководител (со-
јузните и републичките дирекции, п о в е р е н а в а на об-
ласните и околиските народни одбори) го испракја 
поради извршување на односното претпријатие и на 
надлежното министерство на трудот на народната ре-
публика а ова до надлежното п о в е р е н о в о на трудот 
на околискиот народен одбор на образецот РС. На 
одделен образец (РС-1) одобрениот динамички план на 
работната сила по месеци за секое претпријатие адми-
'н и е т р а т нин о - оп е р а т и в н и от раководител (сојузните и 
републичките дирекции и поверенствата на обласните 
и -околиските народни одбори) ги испракја до над-
лежното повереново на трговијата и снабдувањето 
на околискиот народен одбор и на надлежната фили-
јала на Народната банка на ФНРЈ. 

Одобрениот динамички план на платниот фонд 
адмииисгративно-сперативниот раководител го истраеја 
поради извршување до претпријатието, до надлежната 
планска комисија на околискиот народен одбор и до 
надлежното кредитно претпријатие (Народна банка на 
ФНРЈ, Инвестиционата банка на ФНРЈ или Комунал-
ната банка) на образецот што е прописан („Методоло-
гијата за планирање на цените и изработка на финан-
сискиот план за 1950 година"). 

За претпријатијата што имаат самостојни погони 
вон од околината дека е седиштето на претпријатијата', 
а д м ни и стр ативно- он е р ат и ви и о т раководител ги испракја 
за секој таков погон разработените динамички пла-
нови еа работната сила до надлежнотхо п о в е р е н о в о 
на трговијата и снабдувањето на околискиот народен 
одбор и до надлежната филијала на Народната банка 
на ФНРЈ на чие подрачје се навогја неодделниот 
погон, а за плановите на платниот фонд само во слу-
чај ако исплатата на платите на работниците и слу-
жбениците се врши преку седиштето на надлежното 
кредитно претпријатие дека се навогја погонот. 

5. Министерството на финансиите на ФНРЈ дава 
годишна квота на запослениот персонал (персоналот 
на буџетот) во рамките на систематизацијата за со-
јузните надлештва и установи до Сојузната планска 
комисија, до Министерството на трговијата и снабду-
вањето на ФНРЈ и до Министерството на трудот на 
ФНРЈ на образецот РС-2, и тоа по народните репу-
блики и околии, како и су мар за секој ресор (мини-
стерство, комитет, комисија, генерална дирекција на 
владата). Министерството на финансиите на народната 
република дава годишна квота на зажалениот персо-
нал во рамките на систематизацијата за републичките, 
обласните и локалните надлештва и установи на план-
ската комисија на народната република, на министер-
ството на трговијата и снабдувањето на народната 
република и на 'министерството на трудот на народ-
ната република по образецот РС-2, и тоа по околии, 
како и сумар за поодделни ресори (министерства, ко-
митет, комисија, генерална дирекција на владата) 
'Планската комисија на народната република ги испра« 
кја овие податоци до Сојузната планска комисија. 

Поради планирање на промените, министерствата 
на финансиите ке им даваат на истите органи на секое 
тромесечје бројна состојба на запослениот персонал. 
Во рамките на тромесечје™ сојузната односно репу-
бличката планска комисија ке го предвиди процентот 
на наголемување™ (односно евентуалното намалува-
ње) на бројот на заиослениот персонал. 

Министерствата на финансиите исправаат пода-
тоци за бројот на заложениот персонал и до одно-
сната филијала на Народната банка. 

Надлешгвата и установите се должни до 30 во 
месецот за "следниот месец да испратат податоци за 

запосленнот персонал на образецот РС-1 до поверен-
ствотђ на трговијата и снабдувањето иа околискиот 
народен одбор- и до филијалата на Народната банка. 

6. Врз основа на динамичките планови на работ-
ната сила на поодделни претпријатија од сојузно зна-
чење, нивните административно- оперативни раково-
дители ги со ста в а ат во сумар своите динамички пла-
нови (на образецот РС) по категории (инженерско-
технички персонал, административен персонал, работ-
ници, ученици во стопанството и помошен персонал) 
и но гранките на категориите на работниците (квали-
фикувани, полуквалификувани и неквалификувани) 
внатре на поодделните видови и гранки па дејности 
и тоа по околии и народни републики. 

Вака разработени динамички планови на работната 
сила адмикистративно-оперативните раководители н -
претпријатијата од сојузно значење со динамичкиот 
план за својот персонал, ги исправаат до повисоките 
органи (до сојузното министерство, комитет) кои што 
составаат во сумар свој динамички план по категории 
и групи категории на работниците внатре на ^одделни 
видови и гранки на дејности и тоа по народните репу-
блики на образецот РС и вака разработени ги испра-
в а а т до Сојузната планска комисија во 4 примерка. 
Со сумарог, динамичкиот план за ресорот — сојузни-
те ресори ке ги испракјаат и сумарите на динамичките 
планови по дирекции, околии и народни републики 
исто така по категориите и групи категории на работ-
ниците внатре на поодделните видови и гранки на 
дејности на ист образец во 4 примерка. 

На ист начин достапуваат и претпријатијата од 
републичко и локално значење и нивните адмннистра-
тиано-оператинни раководители кои што составените 
динамички, планови на работната сила ги исправаат 
(на образецот РС) до надлежниот републички ресор, 
а ово ј до планската комисија на народната република 
и тоа со поделба на околии и области со тоа динамич-
ките планови на претпријатијата од локално значење 
да бидат искажани само во су марот по гранки и в адо-
ви иа дејности и по околии како и по секторите. 

Планските комисии на народните републики испра-
в а а т на одобрение до Сојузната планска комисија во 
сумар динамички планови за претпријатија од репу-
бличко значење одделно за претпријатија од локално 
значење и тоа4 разработени во видови и гранки,, на 
дејности а внатре на овие но категориите на персона-
лот и груди категории на работниците на образецот 
РС во 4 примерка. Во сумарните динамички планови за 
локалното стопанство одделно се искажуваат секто-
рите (државниот, задружниот и општествениот). 

Административно-оперативните раководители на 
претпријатијата од сојузно значење со динамичките 
планови на работната сила во сумарот му исправаат 
до повисокиот орган и динамички планови за секое 
од своите претпријатија (и погони ако е вон од око-
л н а т а седиштето на претпријатието) со точно назначу-
вање на седиштето на претпријатието и погонот на 
пропишаниот образец РС-2 и тоа по околии и народни 
републики. 

Повисокиот орган (сојузно министерство, комитет 
со својот динамички план на работната сила во сума-
рот испракја до сојузната планска комисија во 3 при-
мерка и динамички планови за секое свое претпријатие 
(погон ако е вон од околијала седиштето на претпри-
јатие) со точно назначување седиштето на претпри-
јатието на образецот РС-2 со поделба по околии и 
народни републики. 

На ист начин постапуваат претпријатијата од ре-
публичко и локално значење и нивните администра-
тивно-оп ер ати ви и раководители, кои што составе-
ните динамички планови на работната сила ги испра-
в а а т на образецот РС-2 до надлсжниот републички 
ресор а ово ј до планската комисија на народната ре-
публика. 

7. Сојузната планска комисија, откога ке ги одо-
бри примените динамички планови на работната сила, 
ги вражја плановите за сојузните претпријатија; пц 
сојузните ресори, а плановите за републичките и ло-
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к г . . " ' т е тг; ет:* апатија, нп планските комисии на на-
родните републики. Сојузната планска .комисија ке нм 
испрати ка -планските.комисии на народните републики 
Лето тока динамички планови на работната сила за 
сојузните ресори разработени по адмиппсгртнвно-опе-
рлтивките рак. води'.ели и годи'нин квоти на запосле-
н о г персонал од сојузните надлештва и установи што 
се навогјаат ка подрачјето на односната народна оепу-
блнка (обраЈСД Р О . 

Соју..па га I. тике;, а комисија исто така ке им испра-
ти па планските ком::с:ш на народните републики на 
•(•.бра зе дот РС-2 динамички планови на работната сила 
и годишни квоти на запо-с;:синот персонал за сојузните 
ргсорл, ус ганови и надлештва што се разработени п:> 
•околни по поодделни претпријатија, надлештва и 
устаип:;::. 

Одобрените динамички планови на образецот РС 
соју пите ресори ги спракјаат до своите админисТра-
тивно-опгрзтикнм раководители и до своите уста-
нови. Ачмниистративно-оиератпзните. раководители на 
претпријатијата од сојузно значење..ги нспракјаат одо-
брените динамички планови на работната сила до 
поодделните свои претпријатија, а исто така за секое 
претпријатие и министерството на трудот на народ-
ната рспублнка (во 3 примерка) на чие што подрачје 
се нг.вогја логичното претпријатие (образец РС). 

Планските комисии на народните република ке ги 
испратат одобрените динамички планови за републич-
кото стопанство до соодветните ресори, овие на дирек-
циите а овие на своите претпријатија, а за локалното 
стопанство до планските Комисии на обласните и око-
лиските народни одбори, како и до надлежните репу-
блички ресори. 

Адмннистратизно-оперативните раководители на 
претпријатијата од републичко значење ги исправаат 
одобрените динамички планови на работната сила на 
образецот РС (во три примерка) и до министерствата 
на трудот на народните републики за секое претпри-
јатие. 

Министерства на трудот на народните републики 
исправаат -динамички планови на работна сила за 
претпријатијата од сојузно и републичко значење до 
соодветните п о в е р е н а в а на трудот на обласните на-
родни одбори и на околиските народни одбори. 

Административно-оперативннте раководители на 
претпријатијата од локално значење ги исправаат 
одобрените динамички планови на работната сила на 
образецот РС (во еден примерок) до надлежното по-
в е р е н о в о на трудот па околискиот народен одбоо. 

8. Со цел да са ускладат плановите на работната 
сила и плановите на заложениот персонал со плано-
вите на потрошачите на обезбеденото снабдување како 
и со цел на правилното вклучување на работната сила 
во стопанството,. 

А) Сојузната планска комисија ке испракја: 
а) до Министерството на трговијата и сноб т у т -

ње то на ФНРЈ динамички планови на работната сила 
и годишни квоти на запоелениот персонал во глобални 
квоти разработени по народните републики и по зна-
чењето на претпријатијата, надлештвата и установите 
(сојузно, републичко и локално значење) ; 

б) до Министерството на трудот на ФНРЈ ди-
намички планови на работната сила и тоа за сојузните 
ресори што се разработени по народните републики и 
по гдминистративно-оперативннте раководители како 
и по видовите и гранките на дејноста; а внатре на 
овие по категориите на персоналот и групи ге катего-
рии на работниците, а за претпријатијата од репу-
бличко и локално значење во глобални квоти; 

Б) Планската комисија на народната република 
кс испракја: 

а) до Министерството на трговијата и снабду-
вањето на народната република на .образецот РС-2 
динамички планови на рабтоната сила и годишни квоти 
на з а в е д е н и о т персонал разработени по претприја-
тијата, надлештвата и установите од сојузно и репу-
бличко значење а за претпријатијата од локално зна-
чење во сумарот по околии. 

б) до Министерството на трудот на народната 
република ви сумар динамичките планови- на работ-
ната сила за претпријатијата од сојузно, републичко 
и локално значење и тоа разработени по видови и 
гранки на дејности како и но категории на персоналот 
и групи категории на работниците (образец РС) а за 
претпријатијата од локално значење и но- области. 

9. За промените на основните динамички планови 
на работната сила на сојузните претпријатија, што -се 
извршени по чл. 6 од Уредбата гл истапувањето на 
работната сила и з а . ускладувањето на плановите на 
работната сила со планот на платниот фонд и со пла-
нот на обезбеденото снабдување, Министерството ма 
трудот на ФНРЈ го известува до 23-ог БО месецот за 
следниот месец Министерството на трговијата и снаб-
дувањето на ФНРЈ во глобални квоти и тоа по на-
родните републики, а Министерствата на трудот на 
народната република и по претпријатијата и - околиите. 

Министерството на трудот на народната .република 
го известува министерството на трговијата и снабду-
вањето на народната, република, поверене!водо на 
трудот на обласниот и околискиот народен одбор и 
надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ 
за промените од предниот став кај сите претпријатија 
(сојузни, републички и локални и тоа по ресори и 
околни со точко назначување на седиштето и називот 
на претпријатието до 30 от во месецот за следниот 
месец. За промените ка ј претпријатијата од републич-
ко и локално значење Министерството на трудот на 
народната република го навестува во истиот срок во 
сумари исто тако Министерството на трудот иа ФНРЈ. 

За одобрените промени на динамичките планов« 
на работната сила Министерството на трудот на ФНРЈ 
го известува по претпријатијата и по народните ре-
публики заинтересираниот сојузен росо«? до 23-от во 
месецот за следниот месец, кој што натаму го изве-

. стува административно-оперативниот раководител а 
овој односното претпријатие, и едновремено поверен-
ството- на трговијата и снабдувањето на околискиот 
народен да бор и надлежната филијала на Народната 
банка на ФНРЈ до 30-от во месецот за -следниот ме-
сец. 

За одобрените промени на динамичките планови 
на работната сита кај претпријатијата од републичко 
и локално значење, министерството на трудот ^ па на-
родната реи: блика ги известува по претпријатијата 
и околиите надлежните републички ресор« до 23 во 
месецот за следниот месец коп што ^натаму ги изве-
стуваат адм1шпстрѕтпвно-онсратвн.ите ракодители а 
овие односното претпријатие и едновремено поверен-
ството на трговијата и снабдувањето на околискиот 
народен одбор и надлсжната филијала на Народната 
банка до 00-от во месецот за следниот месец. 

II. УСТА ЛУ В А И >Е НА РАБОТНАТА СИЛА 

1. Работниот однос се заснива со договор на ра-
бота. 

Договорот за работа се склучува со работниците 
од сите категории само во писмана форма. 

2. договор за работа може да се склучи со секој 
работник одделно, а може да се склучи и со група 
работници. Во оној последен с л \ ч а ј се склучува еден 
договор за раб '.. :, ко секој работни« е должен такев 
договор лично да го потпише. 

3. Договорот за работа се склучува, по правило, 
при влегувањето на работникот на работа во прет-
пријатието, а може да се склучи и пред тоа ( н а п р и -
мер: во местото на живеењето на работникот или во 
некое друго место). 

Доколку договорат за работа се склучи вон од 
претпријатието т. е во некое друго место, во дого-
ворот точно ке се определи денот кога влегол работ-
никот во работа. Работникот е должен да влезе на 
работа најдалеку во .-рок од 15 дена од денот кога 
е склучен договорот за работа. Само во исклучителни 
оправдани случаи (на пример: склучување договор 
со земјоделец, ко ј 'што сака претходио да ти сврши 
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своите земјоделски работи и слично, <у»ш срок може 
да биде подолг но не повекје од 3 месеци. 

Договорот за работа се смета како заклучен од 
денот на неговото потписивање а работниот стаж и 
сите права на кои што им е основ или услов работ-
ниот однос започнува да тече од денот на влегуВа-

' њего на работникот на работа. 
4. Договорите за работа за основните дејности во 

индустријата во транспортот, освен истоварувањето, 
товарењето и претоварување™, се склучуваат за вре-
ме од најмалку 6 месеци. Основните дејности по по-
одделните гранат на индустријата и транспортот ги 
определува ресорниот министер на Владата на ФНРЈ 
к о ј што раководи со односната гранка на индустри-
јата. 

5. Во рударството, градежништвото, земјоделието, 
експлоатацијата на шумите (сеча и извоз на дрва) на 
истоварување, товарење и претоварување како и во 
сите други стопански дејности што не се наброени 
во оваа точка како и во точ. 4 од ова напатствие, 
договорите* з? работа се склучуваат со срок на тра-
ење Ј>Д најмалку 3 месеци. 

6. Договорете за работа со срокот на траен,е што 
е помал од три месеци можат да бидат склучени само 
за извршувањето на определените задачи што траат 
помалку од три месени во кој случа ј договорот за 
работа престанува со измешувањето на таа опреде-
лена задача. 

7. Работник, кој што после истекот на договоре-
ниот срок (точ. 4 и 5 од Напатствието) не би сакал 
и натаму да остане в о работен однос должен е за 
тоа да го извести работодавачот на 15 дена пред ис-
текот на договорениот срок. Доколку работникот во 
то ј срок не го откаже договорот договорот за работа 
се продолжува за првобитното договорено време. 

Доколку вака продолжен договор за работа не 
се откаже ка 15 дена пред неговото истечување, ке 
се смета дека е продолжен на неодредено време и 
работниот однос во тој случај може да се раскине 
само под услови што важат за откажувгГње на дого-
ворите за работа склучени на неодредено време, пред-
видени во Уредбата за заснивање и престанок на ра-
ботните односи. 

8. Писмениот договор за работа мора да содр-
жува': » 

А. О з н а к а н а д о г о в о р е н и т е с т р а н и 
а) на работодавачот (назив — фирма односно фа-

милијарно и родено име на работодавачот и местото 
на седиштето — живеењето на работодавачот); 

б) на работникот односно на група работници 
(фамилијарно и родено име, година и месец на р а ѓ а -
њето, број на работната книшка односно потврда на 
управата за работна сила дека работникот до тогаш 
не бил снабденвсо работна книшка, место на живе-
ењето на работниците односно членовите на групата); 

Б) О б в р с к а н а р а б от и и к о т 
а) дека определената работа ке ја вршат лично; 
б) дека пред — при вршењето на определената 

работа ке се придржуваат кон чапатствнето и наред-
бите на раководството односно на надлежниот старе-
шина и дека работењето ке го врши во п р о п е а н о т о 
работно време; 

в) дека ке се придржуваат кон прсписаниот ра-
ботен ред; 

г) дека на претпријатието (работодавачот) ке му 
го накнади делот на губитоког во производството што 
ке настапи поради неговиот неоправдан изостанок од 
работа во смисла на точ. 9 од ова напатствие; 

д) дека за време на работењето ке ја ползува 
проипсаната заштитна обувка, облекло, справи и ел. 
и дека после престанокот на работниот однос одно-
сно потребата за нивната употреба, ке ги врати. 

В) О б в р с к а н а р а б о т о д а в а н о т : 
а) дека ке го распореди работникот на работа 

што одговара на неговата стручна квалификација; 
б) дека на работникот ке му ја исплатува платата 

додатоците, премиите и другото п о постоекјите про-

писи што се однесуваат на дотнчната стопанска гран-
ка односно на логичниот вид работа; и 

в) дека спрема работникот ке ги изврши обвр-
ските што проистечуваат од прописати) ! работен ред 
на претпријатието (установата). 
Г. С р о к о т н а т р а е њ е т о н а д о г о в о р о т : 

а) За кое време е договорот за работа склучен 
како и кога треба работникот да влезе на работа. 

б) клаузула дека се продолжува договорот за 
првобитното договорено време, доколку на 15 дена 
пред истекот на срокот не биде откажан. Исто така 
во договорот мора да се внесе одредбата дека ке се 
смета по 'Истекот на срокот да е договорот продолжен 
на и е оп р е д е л е вре м е доколку продолжениот дого-
вор за .работа не ке биде откажан на 15 дена пред 
н е г о в о т о истечување и дека Ш тој случај работниот 
однос може да се раскине само под условите што се 
предвидени во Уредбата за заснивање и престанокот 
на работните односи. 

Во договорот за работа мора да се констатира 
дека им-се на .- договорените страни позвани санкциите 
Та 1?а прописите од Средбата а осо? 
бено за случај на самоволно раскинување на работ-
ниот ОДНОС; 

9. Губитокот во производството поради неоправ-
дано изостанување на работникот о д работа преста-
нува делимична штета што настанала за производ-
ството поради запирот на пр ок »водството на одно-
сното работно место. Клаузулата за -накнада на ште-
тата се внесува по спогодба на странките л доколку 
постои одлука од надлежниот министер во смисла на 
ст. 3 од чл. 12 на уредбата, оваа клаузула се внесува 
задолжително. Износот на оваа накнада мора да биде 
во самиот договор определен. Ово ј нанос за неодде-
лен неоправдан изостанок ед работа не може да ја 
премине висината на еднодневната плата по бремето 
за групата на редовната работа од работникот, а вку-
пниот износ на оваа накнада во еден месец не може 
да премине 50% од платава по време што би ја имал 
работникот при исполнувањето на определениот* број 
на работни денови во то ј месец. 

10. Договорот за работа со работниците од сите 
категории ке се склучува по општиот образец што е 
приложен кои ова напатствие со тоа што работода-
вачите (претпријатијата) , остен елементите што - се 
предвидени во образецот можат да внесуваат 41 други 
услови што се специфични за дотичи ото претпријатие, 

11. Наместо регистрацијата на договорите за ра-
бота по чл. 7 од Уредбата за заснивање и престанок 
на работните односи надлежните управи за работна 
сила на околискиот народен олбор ке водат само еви-
денција на склучените и раскинатите договори за ра-
бота за поодделно претпријатие во поодделен месец. 
Овие податоци управите за работна сила ке ги доби-
ваат од работодавачите (претпријатијата) што се дол-
жни да водат список на склучените и раскинатите 
.договори за работа со назнака на името и презимето 
па работници ге, датата на склучувањето на догово-
рот за работа, срокот на траењето и датата на ра-
скинувањето. Во ово ј »список се внесува и изјавата 
на работникот за откажувањето на договорот. Рабо-
тодавачите се должни овие податоци да ги »спрак-
јаат до надлежната управа за работна сила најдалеку 
до 5-от во месецот за минатиот месец. Надзорот над 
водењето на списоците га склучените и раскинатите 
договори од страна и* работодавачите како и надзо-
рот над правилното спроведување на прописите од 
глава Ш од уредбата го вршат органите от инспек-
цијата на трудот во смисла на прописите од Законот 
за инспекцијата на трудот. 

12. За случаите на самоволно напуштање на са-
ботата од тон. 13 од ова напатствие работодавачот е 
должен за тоа да поддздг пријава до надлежниот из-
вршен одбор па око чистиот- народе« одбор во срок 
од трн дена од денот кога настапил случајот на са-
моволното напуштање па работата. Во пријавата тре-
ба да се запишат сите лични податоци на работникот 
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па кое време договорот за работа бил склучен, кога 
ја напуштил работата работникот самоволно и под 
какви услови; како и евентуално други податоци што 
се од интерес за логичниот случај. Со оваа пријава ра-
ботодавачот треба да ја приложи и работната книшка 
на односниот работник во која што претходно треба 
да запише дека работникот го раскинал работниот од-
нос со самоволно напуштање на работата. Доколку 
комисијата за прекршоци утврди дека не постои са- г 
моколно напуштање на работата таа ке го запише тоа 
во работната книшка и ке го прецрта соодветното 
занишување на работодавачот. 

Во случај на самоволно напуштање на работата 
ке се примени пцшшсот од чл. 28 ст. 1 на уредбата. 

И запишите одбори на околиските народни одбори 
должни се во срок од 15 дена од денот и приемот па 
пријавата за самоволното напуштање на работата да 
донесат решение за прекршокот. 

13. Како самоволно (противзаконито) напуштање 
па работата се смета изостанокот' на работникот од 
работа непрекинато подолго од 5 дена а за тоа да ате 
го известил работодавачот, освен случаите од чл. 26 
на Уредбата за заснивање и престанокот на работ-
ните односи, кога работникот може да излезе сет ра-
бота без претходен отказ. 

Самоволно напуштање на работата постои и пред 
да истече срокот од 5 дена за случај кога работникот 
из јави односно му стави до 'знаење на работодавачот 
дека без негово одобрение ја напушта работата како 
и во случајот кога работникот, што е во работен од-
нос, се затече на работа кај друг работодавач. 

, Како самоволно напуштање на работата ке се 
смета и случајот кога работникот без оправдани при-
чини не влезе во работа во срокот што е определен 
во договорот за работа. 

14. Работодавачот што ке прими работници на 
работа а со ним не склучи писмен договор за работа, 
како 'И работодавачот што ке склучи договор за ра-
бота противно на одредбите од чл. 11 и 13 од уред-
бата, ке се казни по прописот од точ. 3 на чл. 23 од 
спомсиатата уредба. 

Санкциите од чл. 26 од уредбата ке се применат 
и за прекршоците од чл. 31 точ. 3 и 5 "и чл. 32 од 
Уредбата за заснивање и престанокот на работните 
односи. 

15. Со работниците што се навогјаат сега во ра-
ботен однос врз основа на устен договор за .работа 
и писмен договор на неодредено време мора веднаш, 
а најдалеку до 1 март на »в а 5 година, да се склучи 
писмен договор за илбота по прописите од уредбата 
и но ова напатствие. 

Писмените договори за работа што постоат на 
определено време остануваат во сила. Ако срокот на 
траен.ето на овие договори 'истечува до 1 март 1950 
Ј е ••ина, а работникот и после тој соок сака да остане 
во работен е-пн ос, со него мора да се склучи дот ен ор. 
за р а б о т а ' по прописите на уредбата: Доколку пак, 
срокот на траењето на вакви договор« истечува по-
сле 1 март 11-50 година, $ не ке бидат откажани на 
Ј благо пред истекот на срокот па нивното траење 
д».говорите се продолжуваат за -корану договореното 
време, но пе пократко од 6 односно трн месеци, ана-
логно на чл. 11 ед уредба!а и од прописите на ова 
напатствие. 
ТТТ, РАЗРАБОТКА ПА П Л / & О Т НА ПОТПИШАНИТЕ 
ПА ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ 

ПОТРОШАЧКИ КАРТИ 
1. Врз сиова на одобрениот динамички план на 

работната сила, годишните квоти на зап селениот пер-
сона п »и прибраните податоци за потрошачпте на обе-
збеденото снабдување што не се во работен однос, 
Министерството на трговијата и снабдувањето па 
ФНРЈ и ер ао ог уа а на планот на п о т р о ш а ч к е нд обе-
з ' еженото сг: ' -пг,ње и го разработува по народни 
републики, по квартали и месеци. 

Планот на потрошачите па обезбеденото снабду-
вање (во натамошниот текст илаз! на,, п о т р о ш н и т е ) 

ја содржува вкупно бројната состојба па п о т р о ш н и т е 
на обезбеденото снабдување и тоа одделно бројната 
состојба на п о т р о ш а ч к е на снабдување со предме-
тите на прехрана а одделно бројната состојба на по-
т р о ш а ч к е на снабдувањето со текстил и обувки. 
Како поодделни потрошачи не се превземени на сна-
6 ду вашето со сите -предмети, во бројната состојба на 
нотрошачите на снабдувањето со предметите на пре-
храна одделно се искажува бројната состојба на по« 
трошачите по поодделни п р е д м е т на прехрана (по-
трошачи што се снабдуваат со 'житарице!, потрошачи 
што се снабдуваат со маснотии). 

Во планот на иотрошачите спрема основот на 
снабдувањето сите потрошачи поделени се на грм 
основни групи (структура на' потрошачите) и тоа: 

а) потрошачи во работен однос и тоа одделно 
потрошачи што се запослени во претпријатија, надле-
штва и установи од со јузно значење, одделно потро-
шачи што се запослени во претпријатија, надлештва 
и установи од републичко значење, а одделно потро-
шач^ што се запослени во претпријатија, надлештва 
и установи од локално значење; 

б) ио тр ош аните што не се во работен" однос а 
имаат самостојно право на обезбедено снабдување 
(носител иа правото за снабдување) и тоа со поделба 
по основите па снабдувањето (пензионери, инвалиди, 
ученици, студенти иги.) ; 

в) потрошачи што примаат потрошачки карти по 
основот на ропшинството. 

Вака изработен предлог на планот на потрошачи ЈС 
го одобрува Сојузната планска комисија и го испраќ-
аа на извршување до Министерството на трговијата и 
снабдувањето на Ф Н Р Ј / 

Сојузните и републичките ресори (министерства-, 
комитети и комисии) ке и с п р а в а а т до Министерството 
на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ и до мини-
стерството на трговијата и снабдувањето на народ-
ните републики податоци за поодделните •категории 
иа потрошачи, имо се потребни да се состави планот 
на потрошачнте. 

2. Одобрениот план на потрошач ите Министер-
ството на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ го ис-
нракја до министерствата на трговијата и снабдува-
њето на .народните републики, на начинот што е оп-
ределен во точката 1 оддел Ш од ова напатетвпје и 
по истите показатели министерствата на трговијата1 

и снабдувањето на народните републики добавениот 
план и а потрошачи го разработуваат на области, а 
потоа во соработка со поверенството на трговијата и 
снабдувањето па обласните народни одбори ги. разра-
ботуваат обласните кѕоти на околии и градови. • 

Вака разработен .план минш^ерството на тргови-
јата и снабдувањето ига народната република го не-
правда на извршување до извршните одбори на облас-
ните и околиските народни одбори. 

3. Кога поверен сивото ма трговијата и снабдува-
њ е т о па околискиот народен одбор прими од мини-
стерството на трговијата и снабдувањето на народ-
ната република план на потрошачи ге га односната 
о-голија (град) го упоредива о в о ј гл ап со податоците; 
на одобрените динамички планови на работната сила 
(за претпријатијата) и со годишните квоти т зоис-
елениот персонал (за надлештва п установи), со при-
брани по да,то ци за пот рошаните што примаат потро-
шачки карти по основот на роднннството и со пода-
тоците, за потрошачнте тито не се во работен однос 
а имаат самостојно/ право на обезбедено снабдување. 
Ако бројната состојба на потрошените по основните 
групи и по категориите- на потрошачи те спрема овие 
податоци се движат во рамките на квотите што се за 
околината (градот) одобрени со планот на потрошам 
чнте што е добивен од Министерството на тргови- ' 
јата и снабдувањето на народната република, изврш-
ниот одбор на околискиот народен одбор го прима 
добиваниот план и за тоа го известува поверенството 
на трговијата и снабдувањето на обласниот народе« 
одбор. 
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Извршниот одбор на околискиот народен одбор 
.може да даде забелешки на добиваниот план на по-
трошачнте: 

а) ако се бројните состојби на п о т р о ш а ч и ^ по 
основните групи и по категориите на потрошачнте 
спрема податоците што ги утврдило поверенството на 
трговијата и снабдувањето на околискиот народен од-
бор помали или поголеми од бројните состојби по 
добиваниот план на п о т р о ш а ч к е ; 

б) ако вкупните бројни состојби на потрошачите 
(одделно за текстил и обувки а одделно за поодделни 
предмети на прехрана) спрема податоците што ги ут-
врдило поверенството на трговијата и снабдувањето 
па околискиот народен одбор се помали или поголе-
ми од бројните состојби по доблесниот план на по-
т р о ш а ч к е ; 

в) ако податоците што ги утврдило повере,нотно-
то на трговијата и снабдувањето на околискиот наро-
ден одбор и ' податоците по добавениот клан пе се 
сложуваат в о раз работната по квартали и месеци (не-
сложување во динамиката). 

Извршниот одбор на околискиот народен одбор 
своите забелешки ги испракја до повереле ишто на тр-
говијата и снабдувањето на обласниот народен одбор. 

Извршниот одбор на обласниот народен одбор 
може за неодделна околија (град) да го намали или 
поголеми бројот иа п о т р о ш а ч к е што не се по рабо-
тен однос доколку со тоа не се пречекори вкупниот 
број на потре,шапате што е со планот одобрен за 
подрачјето на областа. Извршниот одбор на обласниот 
народен одбор не може да ја менува бројната состој-
ба на потрошачиЈте во работниот однос. За намените 
на бројот на потрошачите извршниот одбор на об-
ласниот. народен одбор ке го извести министерството 
на трговијата и снабдувањето -на народната република. 
По потреба министерството на трговијата и снабду-
вањето на народната република може одобрениот број 
на потрошачи со планот за поодделна област да го 
нагол еми или намали. Овие наголемување мораат* да 
се движат во границите на вкупниот бро ј на потро-
шените што е со планот на потрошачитс одобрен за 
односната народна република. 

За случај да Извршниот одбор на околискиот на-
роден одбор даде забелешки на добиваниот план на 
п о т р о ш н и т е филиалите на Народната банка на ФНРЈ 
ке издаваат потрошачки карти во рамките на планот 
иа потрошените кој што министерството на .тргови-
јата и снабдувањето на народната република ги ис-
пратило до извршниот одбор на околискиот народен 
одбор. 

4. Министерството на трговијата и снабдувањето 
на ФНРЈ иопракја до Главната централа на Народ-
ната банка на ФНРЈ квар,гален план на потрошачи 
разработен по месеци и по народни републики. 

Добиваниот план на п о т р о ш а ч к е Главната цен-
трала на Народната банка на ФНРЈ го и сирак ја до 
своите републички централи. 

Министерството на трговијата и снабдувањето на 
народната република испраќаа до Централата на На-
родната банка ка ФНРЈ за народната република квар-
тал е« план на потрошачите за областите, околиите и 
градовите разработен по месеци. Ово ј план Централата 
на Народната банка на народната република го ис-
п р а в а до своите главни филиали и до филијалите. 

На начинот што е определен во предните ставови 
се врши известувањето за сите промени на планот на 
потрошачке . 

5. Сите органи што издаваат потрошачки карти 
должни се со цел на кревањето на потрошачки™ кар-
ти да состават списоци на потрошачи™ на пропиша-
ниот образец и овие списоци односно рекапитулашш 
што се составени врз основа на списоците на потра-
ел ачите да ги испратат на заверка до поверечството 
на трговијата и снабдувањето на ој: е лис ки от народен 
ђдбор на начинот и во сроковите што се прописани 
ќо напатствие.™ за издавање потрошачки карти и за 

правдањето па продадената, стока, од обезбеденото 
снабдување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 60/49). 

Претпријатијата, надлетувала и установите што 
издаваат потрошачки карти состанаа! список на по-
трошачи во рамките, на одобрениот месечен дина-
мички план на работната сила (претпријатија) одно-
сно решението за систематизација (надлештва и уста-
нови). Во 'списокот на п о т р о ш а ч к е се внесуваат ли-
цата што се дејствие слио запослени во односното 
претпријатие, надлештво установа и тоа само работ-
ниците што склучиле писмен договор за работа н а ' 
начин, што е прописан со Уредбата за у п а т у в а њ е т о 
на работната сила и ускладувања™ на плановите на 
работната сила со планот на платниот фонд и со пла-
нот на обезбеденото снабдување и службениците за 
кои што е донесено решение на назначување. Ако 
претпријатија™ ('надлештво™, установата) издава по-
трошачки карти и на членовите од фамилијата на за-
па слепите лица, во списокот на п о т р о ш а ч к е се вне-
суваат и членовите на фамилијата доколку тие доби-
ваат потрошачки карти врз основа на родинствого и 
доколку ги пополнуваат условите за превземањето на 
обезбеденото снабдување (член 16—22 од Уредбата за 
у в и д у в а њ е т о на работната сила и за ускладување™ -
на плановите на работната сила.со планот на платниот 
фонд и со планот па обезбеденото снабдување). 

За лицата што ке се заштедат после пр сише дин от 
ф о к за поднесување списоци на потрошачи™, а ' во 
рамките на одобрениот месечен динамички план на 
работната сила односно на решението за системати-
зација на заложениот персонал, претпријатијата од-
носно падлештвата и установите сочинуваат допол-
нителна списоци на потрошачи и овие со рекапиту-
Лѕѓцни ги поднесуваат на заверка до по« ер емство то на 
трговијата и снабдувањето на околискиот народон 
одбор. 

6. Кога пов ер ен ств ото на трговијата и снабду-
вањето на околискиот народен одбор ке го прими спи-
сокот на потрошачи™, го срамнува примениот список 
со податоците о д динамичкиот план на работната сила 
со решението за систематизација на односно™ прет-
пријатие (надлештво, установа), и врши натамошна 
проверка на списокот по прописите од Напатствие™ 
за издавање потрошачки, карти и за правдање на про-
дадената стока од обезбеденото снабдување. После 
извршената контрола пов средство го на трговијата и 
снабдувањето на околискиот изроден одбор го заве-
рува списокот на по тр ошачит е односно рекшиту Ав-
диј ата, ако бројот на потрошачи те во работениот (слу-
жбекипниот) однос спрема поднесениот список не го 
преминува бројот на тие потрошачи по одобрениот 
месечен план на работната сила односно решението 
за систематизација. За случај бројот на потрошачи™ 
опрема поднесениот список иа потрошачи да е пого-
лем од бројот што е одобрен со план односно со ре-
шението за систематизацијата, п о в е р е н о в о ™ на трго«' 
шијата и снабдувањето на околискиот народен одбор 
ке одобри да се издадат потрошачки карти само ва 
рамките на квотата што е одобрена со планот т. е.-
во рамките на бројот кг службениците што е одреден 
со систематизацијата. • 

Самостојните погони што се павогјаат во« од око-
лиите на чие што подрачје е седиштето на претора-
ј атије™ состанаа! одделни списоци на потрошачи ио 
рамките на одобрениот месечен динамички план на-
работ«ата сила за односните погони. Овие списоци са 
гас прак јаат па заверка до нос е ранети ото на тр;/.гш јат Ј 
и снабдувањето на околискиот и л е д еп одбор па чие-
што : подрачје се нав ог ја погонот. ^ 

Заверувањето на списоците на потрошача; е шта 
гп подно.суп дат месните парични одбори и други ор-
гани што из даве ат .потрошачки карти се врши по про-
писите од Напатствие™ за издавање потрошачки кдр-
тн и за правдање на продадената' стока од обезбеде-
ното снабдување. 

При заверката на списоците на потрошачи™ пове-
ренството иа трговијата и снабдувањето па ок оди* 
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синот народен одбор должно е да води сметка вкуп-
ниот бро ј На потрошачпте спрема поднесените спи-
соци да не ја премине квотата на потрошачките карти 
што е одобрена со планот за •односната околија 
(црад). Поверенсгвото на трговијата и снабдувањето 
на околискиот (градскиот) народен одбор ке го за-
вери списокот на потрошач ите со кој што се требу-
ваат п о т р о ш а ч к и ^ карти за следниот месец само под 
услов подносителот на списокот да го оправдал ка ј 
филијалата на Народната банка на ФНРЈ утрошокот 
на картите за минатиот месец 

7. Ако спрема членот 6 од Уредбата за усталува-
њ е на работната оила и за ускладување плановите 
на работната сила со планот на платниот фонд, и со • 
планот на обезбеденото снабдување е изменет основ-
ниот динамички план на работната оила, поверенството 
на трговијата и снабдувањето на околискиот народен 
одбор ке одобри издавање на потрошачки карти во 
границите на изменетиот динамички план, а по деј -
ствнтелдата состојба на запослените лица (дополни-
телен стисок на п о т р о ш а ч к е ) . 

8. Поверенството на трговијата и снабдувањето 
на околискиот народен одбор должно е најдоцна до 
25-иот в о месецот да испрати до филијалата на На-
родната банка на ФНРЈ месечен оперативен план за 
поделбата, на потрошачките карти за следниот м е с е ц . . 
Овој план треба да содржи: 

а) податоците за бројот на потрошачките карти 
по категориите кои што во следниот месец (тромесеч-
ј е ^ ако се работи за поделбата на потрошачките кар-
ти за текстил и обувки) ке им ги додели на секое по-
едиио претпријатие, (надлештво, установа) и на мес-
ниот народен одбор, како и на поедини други органи 
кои што издаваат потрошачки карти; 

б) податоците за вкупниот број на Р карти, Г и Д 
карти што во следниот месец ке ги дели на поедино 
претпријатие (надлештво и установа) на месниот на-
роден одбор, како и на поедини други органи кои што 
издаваат потрошачки карти; 

в) податоците под а) и б) во вкупниот собир за 
околија (град). 

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ утврдува 
да ли се во оперативниот план на поделбата на по-
трошачките карти внесени сите органи кои што распо-
редуваат потрошачки карти, а особено да ли се вне-
сени сите претпријатија, надлештва и установи. Во слу-
чајот да во оперативниот план не се внесени сите прет-
пријатија, надлештва и установи, филијалата на На-
родната банка на ФНРЈ ке го извести за тоа поверен-
ството на трговијата и снабдувањето на околискиот 
народен одбор и нема да ги издава потрошачкпте 
карти по списоците на месните народни одбори и дру-
гите органи кои што издаваат потрошачки карти до-
дека не се издадат потрошачки карти за сите прет-
пријатија, надлештва и установи. 

9. Филијала на Народната банка на ФНРЈ издава 
потрошачки карти исклучително врз основа на спи-
соците на п о т р о ш а ч к е односно врз рекапитулацијата 
на тие спискови што се заверени од поверенството на 
трговијата и снабдувањето иа околискиот народен од-
бор. При тоа филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
води сметка: 

а) бројот на потрошачкнте карти за лицата во 
работен однос што им се издаваат на поедино претпри-
ј а т и е , надлештво и установа да не може да ја премине 
квотата што е одобрена со месечниот динамички план 
на работната сила (или со измените на то ј план ана-
логно на членот 6 од Уредбата) за претпријатија од-
носно со решението за систематизацијата за надлешт-
ва и установи; 

б) вкупниот број на потрошачките карти спрема 
сите поднесени заверени списоци на п о т р о ш а ч к е во 
поедини месец да не ја премине квотата на потрдша-
чките карти која што за односната околија (град) е 
одобрена со планот на •потрошачке, кој што филија-
лата го добила од Главната филијала на Народната 
банка на ФНРЈ освен во случајот во Точката 10 бд ова 
напатствие. 

10. Во случај кога претпријатието (надлештвото, 
установата) прими на работа (во служба) нови лица 
наместо оние на коп што работниот (службеничето! 
однос) во текот на месецот му запрел, а во целост 
ја искористило квотата на потрошачките карти за од-
носниот месец, претпријатието (надлештвото, устано-
вата) може да ги добие потрошачките карти за нови 
работници (службеници) ако со н а п а д н и о т список па 
лотро-шачите им го вран; на филијалата на Народната 
банка на ФНРЈ соодветниов број на потрошачките кар-
ти, одземени од работниците (службениците) на кон 

анто работниот (службенпчкиот) однос им престанал и 
искористени сразмерно па времето што работникот 
(службеникот) стварно го провел на работа. 

За работници (службеници) што се преместуваат 
по потреба во друго претпријатие (надлештво, уста-
нова) било во исто било во друго место (се прило-
жува со накнадниот список на потрошачи доказ за 
нивното преместување односно упатување на работа) 
оти на таквите работници не им се одземаат потрошач-
кпте карти туку тие карти важат и во новото место на 
боравокот после заверата на поверенството на тргови-
јата и снабдувањето на околискиот народен одбор во 
новото место на боравокот. 

11. Поверенството на трговијата и снабдувањето 
на околискиот народен одбор и филијалата на народ-
ната банка должни се да дадат одобрување односно 
да издадат потрошачка карта на лицата што се на бо-
лување, опоравок, и на тоа слично, иако со нивниот 
број е надминат бројот на запослениот персонал што 
е одреден со решението за систематизацијата. . 

12. До 15 април 1950 година сите надлештва и уста-
нови должни се да нздаадт решение за систематиза; 
ција на службеничките места. До овој срок потрошач-
ките карти ке им се издаваат на надлештвата и уста-
новите кои што немаат решение за систематизација 
врз основа на фактичката состојба на заложениот пер-
сонал. После овој срок потрошачките карти ке се из-
даваат само врз основа на решението за систематиза-
цијата. 

13. Во цел на правилна расподелба на маннпулатив« 
ната резерва на п о т р о ш а ч к и ^ карти по филијалите на 
Народната банка на ФНРЈ, министерството на тргови-
јата и снабдувањето на народната република ке ги 
извести по околиите надлежната централа на народната 
банка на народната република за оперативните про-
мени на динамичките планови на работната сила. 

14. Претпријатијата (надлештзата, установите) дол-
жни се на поверенството на трговијата и снабдува-
њето на околискиот народен одбор најдоцна до 8-иот 
во месецот да им достават следни податоци за движе-
њето на работната сила и персоналот во минатиот 
месец: : 

а) бројната состојба на зашилените на 1-иот во 
месецот; 

б) бројот на оние што стапиле на работа во текот 
на месецот; 

в) бројот на оние чии што работен однос преста-
нал во текот па месецот; 

г) бројната состојба на последниот ден во месе-
цот. 

Овие податоци претпријатијата се должни да ги 
испратат преку своите повисоки органи и до надлеж-
ното министерство на трудот а спрема прописите на 
Министерството на трудот на ФНРЈ. 

15. О к о л и н а т а планска комисија, поверенствата, 
на трговијата и снабдувањето, на финансиите и нд: 
Трудот на околискиот народен одбор и филијалата на; 
Народната банка на ФНРЈ должни се редовно а најдо-
цна до 10-иот во месецот да ги Споредат и контроли-
раат податоците за извршувањето на плановите на ра*, 
потната сила, плановите На заложениот персонал, пла-
новите на платниот фонд со издадените потрошачки 
карти во минатиот месец. 

Раководителите на претпријатијата, надлештва™ и 
установите должни се да обезбедат сите работи во вр- , 
оѓа со иЅдава&ето на п о т р о ш а ч к и ^ карти Да се вршат 
правилно и на време. Ако тоа го пропуштат, одРбкор-
ш1 се за случајот п о т р о ш н и т е да не добија* потрошач-

Ј Ш карти.. ј ѓ Ж Да не , ги добијат на вј^еме.,.-
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IV. КОНТРОЛА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШУВАЊЕТО 
НА ПЛАНОТ НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ 

А) Контрола на извршувањето на фондот на платите 
АА. Н а д л е ж н о с т з а и з в р ш у в а њ е н а 

к о н т р о л а т а 
1) Контролата на извршувањето планот на фондот 

на платите ке се спроведува за планот на фондот на 
платите од државниот и задружниот сектор како и за 
фондот на платите на општествените организации и 
нивните претпријатија. 

2. Контролата на извршувањето планот на фондот 
на платите ја вршат: 

а) повисоките наредбодавачи, наредбодавачите н 
шефовите на сметко« од ств ата (сметко,помаганите) — 
за планот на фондот на платите на н а д л е ш т в а ^ и 
установите; 

б) директорите и раководителите на сметковод-
ството — за планот на фондот на платите на стопан-
ските Претпријатија; 

в) генералните односно главните директори и ра-
ководителите на финансиската служба — за планот на 
фондот н а п л а т и т е на дирекцијата односно управата 
и планот на фондот на платите на стопанските прет-
пријатија под нивното раководство; и 

г) ресорните министри (повереници), раководите-
лите на финансиската служба и раководителите на 
Групите за плати — за планот на фондот на платите 
на административно-оперативниге раководства и на 
сите претпријатија што влегуваат во нивна надле-
жност. 

3. Независно од контролата од претходната точка 
финансиските органи и банките ке вршат општа кон-
трола на извршувањето плановите на фондот на пла-
тите на надлештвата, установите и претпријатијата. 

4. Контрола на исплатите на лччниГе издатоци 
к а ј надлештвата и установите ја вршат органите спо-
менати во тон. 2 под а* од оза напатствие врз основа 
на прописите од Уредбата и Правилникот за извршу-
вање на буџетот. 

5." Контролата на извршувањето фондот на пла-
тите од страна на директорите и шефовите на смет-
ко« одствата во стопанските претпријатија, на финан-
сиските служби на администратпвно-оперативннте ра-
ководства и на ресорните министерства како и на 
кошаром!мите органи на министерството на финансиите 
и на народните одбори е составен дел од нивната 
контрола на извршувањето финансискиот план на 
претпријатијата. 

ББ. З а д а л а н а к о н т р о л а т а 
6. Задачата на-контролата се состои: 
а ) к а ј надлештвата и установите што се финанси-

раат преку претсметка да осигури исплатите на лич-
ните издатоци да се движат во границите на благај-
ничкиот план во границите што ^ е утврдени со актот 
за систематизација, и во рамките на платата и . дода-
токот тито одговара на за ани ето на службеникот; 

б) ка ј стопанските претпријатија сообразно на ра-
ботењето по принципите на стопанската сметка, да 
осигурува трошењето на средствата на надниците и 
платите да се движи во рамките на планираниот фонд 
на платите, а во сразмера со извршувањето на сто-
панскиот клан на претпријатијата. Задачата на оваа 
контрола е особено важна и одговорна ка ј претпри-
јатијата црн кои што висината на платите зависи о д 
производственнот учинок. При вршењето на контро-
лата к а ј вакви претпријатија треба секогаш да се има 
пред вид дека - нејзината цел е да ги одржува одно-
сите што се поставени со планот метју планот на 
фондот на платите и обемот на производството. Ово ј 
однос може да се смета како нарушен во следните 
случаи: 

еа} кога (претпријатието ке ја оствари својата 
производствена задава, и о трошењето на фондот на 
платите ја надмене планираниот износ; 

бб) кога претпријатието го надмине (планираниот 
на производството, ио процентот на натфрлува* 

Ш 0 У № Ј Ш № Ш ча Ф В Д Ш Ј Ш ш а Ш е е од&лем о д 

процентот тта наголемување™ об смог на прнзвод-
е л о т о ; и 

вв) кога претпријатието не ја оствари производ-
ствената задача а процентот па потрошениот фонд на 
платите е поголем од извршениот процент на произ-
водствената задача. 
ВВ. П р и н ц и п и з а а н а л и з а и а и з в р ш у в а-
њ е т о " п л а и о т н а ф о н д о т и а п л а т и т е к а ј 

с т о п а н с к и т е п р е т и р и ј а т и ј а 
7. Ка ј производителните претпријатија пресметката 

•на платите се врши редовно на два начина: по учинок 
и по време, што овиси од тоа да ли предсметка га па 
платите е врзана за извршување на производствена; ! 
задача или само за временско траење па работниот 
однос. Платите но учинокот во структура на цената 
се јавуваат главно во тр ош ков пт е на изработката, а 
по времето во погонската и упр авио-пр од апн а га ре-
жија. 

При контролата на трошењето на фондот на пла-
тите мораат посебно да се одредуваат платите што 
се во непосредна врска со производствената задача, а 
посебно другите. 

Планот на фодот на платите з а , работниците за-
послени во производството во однос на вредноста на 
производството едновремено преставува и гп и за 
продуктивноста на работењето изразен во парични по-
казатели. Исполнувањето на планираниот степен на 
продуктивноста на работењето чссто пати е врзано за 
.исполнување на една редица органпзацноно-технички 
мерки, како што се: правилна рааподелба на работ-
ната сила, правилно одредување на нормите,, наголе-
мување квалификацијата на работниците, одреден ква-
литет на материјалот за изработка, намалување на 
шкартот, воведување на планираната механизација во 
процесот на производството и слично. • 

Освен тоа, односот помегју планираниот фонд на 
платите и планираниот просечен број на работниците 
претставува планирана просечна плата. 

Пречекорување планот на фондот на платите на 
работниците запослени во производството може да 
настапи како резултат на пореметување на односите 
утврдени со ил т о т метју продуктивноста на рабо-
тењето и фондот на платите или како резултат на 
наголемузањето просечната плата преку планираниот 
износ. 

Нарушување односот поставен со план метју про-
дуктивноста на работењето и фондот на платите че-
сто пати е последица на неисполнувањето на органи-
зационо-техниЧките мерки со кои што ова производ-
ство било условено. 

Неосновано наголемување на просечната плата 
најчесто настапува поради произволно наголемување 
на платните разреди, неисправна примена на ноаку-
времените работи и доплати поради напорни услови 
на работењето, поради неправилно доставање норми 
и неправилна евиденција на работниот учинок. 

Пречекорувањето планот на фондот на платите 
ка ј работници и- службеници, чии што плати не зави-
сат непосредно од работниот учинок, настапува како 
последица на неправилно систематизирање на персо-
налот наголемување просечната планирана плата или 
поради одвишен број на запослениот персонал одо-
што е планирано. 

Задача на контролниот орган е во тоа да утврди 
да ли во дотнчиото претпријатие е извршено прече-
корување па планот на фондот на платите и кати ос-
новни причини довеле до ова пречекорување. З а оваа 
цел треба да се прибереа? следните податоци: а) пла-
нирано и остварено производство по вредноста; б ) ј 
бро ј на работниците (работници/дена) што се плак- ј 
јаат спрема работниот учинок — спрема планот и ј 
спрема остварувањето; в) планиран износ на нивните ј 
плати и остварување; г) б р о ј на лицата што примаат: 
временски плати — спрема планот и спрема остварува-, 
љето; д ) планиран М Ш * Ј а 
вање. 
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Врз основа на овие податоци треба да се пресме-
таат основните показатели спрема следните примери: 

I пример 

П о к а з а т е л 
сх 

План за О с т в а р у в а - Е 

месец ње за м е с е ц 

1 Производство 100,000.000 100,000.000 100 
2. Работници во пр ои зв. 

а) број 1.600 
б) износ на нивните 

плати 5,120.000 
в) просечна плата 3.200 

Друг запослен пер. 
а) број УЗО 
б) износ на нивните 

плати 429.000 
в) просечна плата 3.300 

1.700 106.2 

5,440.000 106 2 
3.200 

140 107,7 П 

4 29. ОСО 107.7 
3.300 

Предниот пример покажува претпријатие ка ј кое 
што е извршено пречекорување планот на фондот на 
платите. Оти додека производството е остварено со 
100%,. фондот ка платите е остварен со 106.2% ка ј 
работниците запослени во производството односно 
107.7% кај другите запослени лица. Основните при-
чини за пречекорувањето во овој случај е неисполну-
вањето планот иа продуктивноста па работењето, а 
во вториот наголемување бројот па зашилените лица 
преку планираниот. 
II пример 
•БГ о П о к а з а т е л План .за Остварува - = " 

месец ње за х е с е а - е о 

1 Производство 
2. Работници во пропзв. 

а) број 
б) износ на нивните 

плати 
в) просечна плата 

3 Други запослени лица, 
а) број 

б) износ на нивните 
плати 

в) просечна плата 
II 

100,000.000 103,000.000 103 

1.600 

5.120.000 
3.200 

1.600 

5,440.000 
3.400 

130 

429.000 
3.303 

130 

455.000 
•3.500 

106.2 
106,2 

103 
106 

па 
о-
на 
во 
"па 

50 опој втор пример имаме пречекорување 
фондот на платите, оти. додека производството е 
е тв арено со 103%. фондот на платите скокнал 
105.2%. Само причината за пречекорувањето не е 
и е и е и о л: ѕ у вашето п л сн о т на про;; з во з стесни :• е т а 
работењето (која што е дури и наголемена), туку 
во и ат сл ем ув -.љето на просечната плата. Ист е случај 
и кај другиов запослен персонал. 
II! пример _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ех, 

\о . П о к а з а т е л План за О с т в а р у в а - х " 
месец ње за м е с е ц - Ѕ о 

1 Производство 100..000.000 75,000.000 75 

1.500 93 
2. Работници во про-пзв. 

а) број 1.600 
о) износ иа нивните 

плати 5.120,000 5,400.000 111 
в) просечна плата .3.200 3.600 111 

3 Други запослени лица 
а) број 130 130 

б) износ на нивните 
плати 429,000 429.000 

в) просечна плата 3.300 3.300 
Во овој последен пример имаме пречекорување 

што дот ило Како последица на неизвршувањето планот 
на продуктивноста на работењето со едновремено на-
големување на просечната плата. 

Во наведените примери како број на работници 
спрема остварувањето треба да се земе просечниот 
број. т. е. бројот што ке се добие кога вкупниот број 
на работниците (работници-денови) запослени во те-
кот на месецот се подели со бројот на работните де-

нови во тој месец. Во оствареното производство тг.еба 
да се внесе и вредноста на недовршеното производ-
ство бидејкји платите исплатени за ова производство 
влегуваат во 'податоците за остварување фондот на 
платите на претпријатието. 

Кога ке се утврди основната причина за пречеко-
рувањето на фондот на платите потребно е натаму 
да се бара во органнзационс-техничкото работење на 
претпријатието односно во системот на наградувањето 
на работниците конкретни причини што довеле до 
пречекорувањето. 

Ка ј платниот фонд на другите лица што сс упо-
слени во претпријатието треба подробно да се испита 
наголемување™ на бројот над планираниот износ. 

К о н т р о л а н а и з в р ш у в а њ е т о п л а н о т 
н а ф о н д о т п а п л а т и т е о д с т р а н а п а 

б а н к а т а 
Ѕ. Контролата на банката се врши во моментот на 

кревањето* на готовината за исплата на надниците и 
платите. Задачата на оваа е да обезбеди дигањето па 
готовината кај стопанските претпријатија да се движи 
во границите на планот од фондот на платите и про-
центот за исполнување иа стопанската задача. Кај 
надлештвата и установите задатак на контролата е да 
спречи секое и гала« јане на средствата за лични изда-
тоци над планираните износи. 

9. Како основ на контролата ке служи ка ј прет-
пријатието фондот на платите искажан во финанси-
скиот план, а кај надлетувате и установите износот 
на личните расходи што се предвидени во благајнич-
киот план. 

10. Планот на фондот на платите на претпријати-
јата ке се смета дека е добар и спрема тоа да може 
да се земе како основ за контрола само под следни 
услови: 

- а) ДА. е прикажан на начинот што е прописан во 
методологијата на планирањето на цените и изра-
ботката на финансискиот план; 

б) ла е заверен од надлежното административно« 
оперативкото раковедетво; 

в) да е разделен по месеци што влегуваат вп 
временскјо раздобје за кое што се поднесува планот: и 

г) да е разработен одвоено за секој огранок на 
претпријатието за кој што се поднесува одделен касен 
плен. 

11) Во случајот измените на планот на фондот па 
платите од страна на надлежниот повисок орган ;.ч-
мшшстративно-оператпвното раководство е должно за 
тоа да го извести надлежното седиште на банка!а. 

12) Како фонд на .платите ка ј стопанските прет-' 
прифатија се смета вкупниот некажан нанос во Финан-
сискиот план (плати од основна и споредна дејност 
како и примања од фондот на раководството, хоно-
рари и премин). 

13) Средствата за надници и плати можат да се 
и з д а в а а т само на оние претпријатија кон што во пре-
пишаниот срок кс поднесат до надлежното седиш!е 
па банката план па фондот на платите составон и 
заверен во смисла на точката 10 од ова напатствие. 

14) Во поглед на о с т а в а њ е т о и поднесувањево 
на благајничкиот план во сето ке се применуваат до-
сегашните прописи. 

15) Податоците за планираниот фонд на платите 
банката ке ги евидентира на посебен картон на к а ј 
што ке го следи неговото извршување. При ова еви-
дентирање мора да се води сметка за следното: 

а) кај производителите претпријатија на картон 
одделно ке се евидентираат платите од т р о ш к о в н е на 
производството, одделно сите други плати заедно и 
најпосле одделно платите, хонорарите, наградите и 
премиите што се •исплатуваат на терет на разни фон-
дови и на име на заштеда; 

б) кај трговските претпријатија одделно ке се еви-
дентираат сите плати заедно, а одделно наградите, 
хонорарите и премиите; и 

в) кај адмннпстративно-оператнвното раководете') 
одделно ке се евидентираат сите плати заедно, а од-
делио наградите и премиите, 

Среда, 15 февруари 1950 
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16) Кај надлештвата и установите што се финан-
сираат ест п.редосетка банките ке ја даваат готови-
ната што е потребна за исплата само до висината што 
е предвидена со благајничкиот., план. 

17.) Ороизводителтште претпријатија должни се 
при подигањето на готовината да назначат и требо-
вање колку од требуваната сума се бара за исплата на 
плати и најдоцна колку за исплата на платите, награ-
дите, хонорарите и премиите што се исплатуваат на 
терет на разни фондови и на име заштеда. Освен тоа, 
произведителните претпријатија се должни при требу-
вањето на готовината да и поднесат на банката писме-
на потврда од директорот на претпријатието за про-
центот на исполнувањето на производствениот план во 
месецот за ко ј што исплата на надниците и платите се 
врши. Во потврдата мора задолжително да се спомене 
процентот на извршувањето на производствениот план 
да е утврден врз основа на оперативната евиденција 
што ја доставило претпријатието до своите повисоки, 
органи и која што го исполнува извршувањето на 
вкупното производство по вредноста (завршено и не-
завршено производство). 

Трговине,ките и откупните претпријатија се должни 
при требувањето на пари да назначат колку од тре-
бу ваната сума се бара за исплата на плати, а колку 
за поилата на награди и хонорари. Освен тоа тргов-
ските и откупните претпријатија се должни да и под-
несат на банката писмена потврда од директорот на 
претпријатието за процентот на извршувањето за пла-
нот на јработниот промет односно на планот на отку-
пот во месецот за кој што се требуваат парите. 

18) На производителните претпријатија банката 
може да им ја исплати готовината за платите на изра-
ботката само до износот што му одговара на процен-
тот на исполнувањето на производствената задача. На 
пример: претпријатието планирало плати на изработка 
за еден месец во износ од 100.000. динари а ја оства-
рило својата производствена задача во тој месец со 
80%. Во тој случај банката може да ја исплати гото-
вината само во износот од 80.000 динари бидејки; таа 
сума му одговара на процентот на исполнувањето на 
производствената задача. Другите плати банката може 
да ги исплатува само до планираниот износ. За испла-
та на плати, награди, хонорари и премии средствата 
можат да се даваат само до планираниот износ и под 
услов за вакви исплати да постои покрикје во издво-
ените средства што се слободни за располагање во таа 
цел. 

Исплати преку процентот на исполнувањето на 
производствената задача односно преку планот можат 
да се вршат само по претходно одобрение од надле-
жниот ресор (поверенство) во согласност со надле-
жниот финансиски орган. Одобрение односно согла-
сност не е потребна само во тој случај к о г а "процен-
тот на печекорувањето на планот на фондот па пла-
тите, спрема писмената изјава на директора на прет-
пријатието е понизок и равен на процентот на надми-
нувањето на планот на производството. 

На трговинските и откупните претпријатија банката 
може да им ја исплати готовината за п тати до изно-
сот к о ј што му одговара на процентот на пополнува-
њето на планот на родниот промет односно на про-
центот на исполнувањето на планот на откупот, а за 
награди, хонорари и друго важи тоа што е кажано ка ј 
производителните претпријатијата. Исплатата преку 
процентот на исполнувањето на планот на робнпог 
промет односно преку планираниот износ за награди 
и хонорари можат да се вршат по претходно одобру-
вање од надлежниот ресор ( п о в е р е н о в о ) во согла-
сност со надлежниот финансиски орган. Изузетокот 
што е пропишан за п р о и з в о д и т е л и т е претпријатија во 
случајот на надминувањето на производствената за-
дача не се однесува на трговијата. 

На административно-оперативните раководства мо-
жат да им се издадат средства само до на планот 
предвидените износи. 

19) Банките мораат да водат сметка средствата за 
надниците и платите кои^ што претпријатијата г и Ј ш а ѕ т ^ 

по оглед во својот касен план да бидат во склад со 
планот на фондот на платите. Ова не значи овие"два 
износа да мораат апсолутно да се поклопуваат. Содр-
жината на несениот план не е иста како и содржината 
на планот на фондот на платите. Несениот план ја со-
држи готовината што има да сенспЛати во еден месец 
на име на платите без оглед за кој месец оваа исплата 
конкретно се врши. Планот на фондот на платите го 
содржи износот кој што ке се исплати за работа што 
е извршена во еден месец без оглед кога ке се изврши 
оваа исплата. Со оглед п л а ќ а њ е т о за работа во сто-
панството да се врши уназад, редовен е случајот де-
финитивната пресметка и исплата на надниците и пла-
тите за работа што е завршена во текукјиот месец да 
се врши на почетокот на следниот месец. Спрема тоа, 
касениот план за еден одреден месец ги содржи ре-
довните средства за дефинитивната исплата на рабо-
тата што е завршена во минатиот месец и аконтациите 
на платите за текукјнот месец. Банката секогаш ке има 
за секое претпријатие план на фондот на платите за 
повекје месеци и ке може да утврди колку претпри-
јатието просечно ги троши средствата за надниците и 
платите за еден месец. Овој износ во најголем број 
случаи приближно треба да му одговара на износот од 
касениот план. Во случај на значителни несложувања 
банката ке бара од претпријатијата потребни објасну-

в а њ а и ке ги усвои позначителнпте одстапувања само 
доколку претпријатието за тоа наведе обе кт и вш* при-
чини. 

ЛД. Н а д л е ж и о т и п о с т а п к а з а д а в а њ е 
с о г л а с н о с т в о с л у ч а ј и а п р е ч е к о р у в а њ е 

п л а п о т н а ф о и д о т и а п л а т и т е 
20) Како надлежен финансиски орган за давање 

согласност ке се смета: 
а) повереникот за финансии на обласниот на-

роден одбор — за претпријатија од локално 'значење; 
б) повереникот за финансии на Автономната по-

краина (област) за претпријатија од локално и покра-
инско (обласно) значење; 

в) министерот на финансиите на народната ре-
публика — за претпријатија од републичко значење; и 

г) Министерот па финансиите иа ФНРЈ — за 
претпријатијата од сојузно значење. 

21) Согласноста на пречекорувањето па планот на 
фондот на платите може да се дава само доколку ова 
пречекорување настапило како последица па ефективни 
околности кои што не можеле да се предвидат (недо-
статок на суровини, материјал, енергија, елементарни 
непогоди, остварување на законските права на ра-
ботниците и на тоа слично). 

Претпријатијата се должни во своите барања за 
одобрување на пречекорувањето на платниот фонд да. 
даваат податоци за планираното и оствареното про-
изводство по вредноста, планираниот и остварениот 
број на работниците во производството и нивните пла-
нирани и стварни плати и планираната и остварената 
просечна плата за месецот во кој што истапило пре-
чекорувањето. 

Покрај предните податоци претпријатијата мораат 
да да тат исцрпно образложување за причините на 
пречекорувањето одделно за секоја дејност во која 
што настапило пречекорувањето. 

22)- Ео случај кога пречекорувањето на планот на 
фондот на платите настапило како последица на 
неисполнување на стопанската задача, надлежниот фи-
нансиски орган може, ако за тоа постоат оправдани 
причини да им даде согласност на конкретните прет-
пријатија за одредено време да се врши исплата на 
средствата за надници и плати без претходно одо-
брување, ако разликата во процентот на исполнува-
њето на стопанската задача и извршувањето планот 
на фондот на платите не е поголем од 10%. Ваква 
претходна согласност не може ни во кој случај да се 
даде за пречекорување на планираниот износ од фон-
дот на платите. 

23) Со членот 9 од Уредбата за усталување на 
работната сила и за ускладување работната сила со 
планот на платниот фонд и со планот на обезбеде-
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Ресор — •— — — — — — — 
ЛОГ — — — 
Назив на претпријатието, установата, 

е мини ето ' и околпјатл — — 
На::кг» на погонот, седиш гето и око« 

.појата — — — 

Образец, РС 1 

Народна Република • 

Д А М И Ч К И ПЛАН НА РАБОТНАТА СИЛА ЗА 1950 ГОДИНА 

ЗАБЕЛЕШКА: Рубрика 
околната, 

назив па погонот, седиштето и околната се пополнуваат ако е погонот вон оа, 
каде што е седиштето на претпријатието (точ. 4 од Напатствие™ за спроведу-

в а в на Уредбата за усталување работната •сида и За ускладување™ са плановите на 
работната сила со планот ка платниот фонд и со планот на обезбеденото снабдување. 
Рубриката 1 — се добива со делеше на собирот на сите месеци со 12. 
Врз основа на чл. 4 односно чл. 6 од Уредбата за угодување работната сида и за ускла-
дување™ плановите .на работната сила со планот па платниот фонд и план ЈТ на обезбеде-
ното снабдување потврдувам дека динамичкиот план на работната сила (на з апосленог 
персонал) односно измените на динамичкиот план на работната сила (на запослен пот пер-
сонал) одобрено со решението бр. — — — — — од — — 1950 година 

(М. П.) Потпис на одговорниот раководител. 

Ресор Образец РС -2 
Народна Република 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН НА РАБОТНАТА СИЛА 

Вкупно на територијата НР т г г г г 
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Назив на претпријатието, седиштето и о к о л н а т а —— Образец РС 
Назив на погонот, седиштето и ^ќелијата * ^ Ресор — ДОР — — — 
Народна Република Вид _ гранка на дејноста —' 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН НА РАБОТНАТА СИЛА ЗА 1950 ГОДИНА 

М е с е ц и Вкупно Инж. тех. 
персонал 

Админ. 
персонал 

Р А Б О Т Н И Ц И 
Ученици Помош, 

персонал М е с е ц и Вкупно Инж. тех. 
персонал 

Админ. 
персонал вкупно квалиф. полукв. деквал. 

Ученици Помош, 
персонал 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Јануари • 
Февруари 
Март 

I к в а р т а л 

Април 
Мај • 

Јуни 
II к в а р т а л 

Јули 
Август 
Септември 

III к в а р т а л 
Октомври 
Ноември -

Декември 
IV ква р т а д 

В к у п н о ! 
ЗАБЕЛЕШКА: Рубрика — назив на погонот, седиштето и околната се пополнува ако е погонот вон од 

©ќелијата каде што е седиштето на претпријатието (тон. 4 од Напатствие™ за спроведу-
вање на Уредбата за усталување и за ускладување работната сила со планот на платниот 
фонд и со планот на обезбеденото снабдување). 

а) поверенствата за 'финансии на околиските 
(градските) народни одбори за личните издатоци по 
околискиот (градскиот) буџет и по буџетите на ме-
сните народни одбори, за претпријатијата од локално 
значење (по видовите на дејноста) и за задругите 
(по видовите на задругите); 

б) пове ре нствата за финансии на покраинскиот 
и обласниот народен одбор — за личните издатоци 
по -покраинскиот односно обласниот буџет, за прет-
пријатијата о д покраинско (обласно) значење (по 
видовите на дејноста), за личните издатоци по буџе-
тите на околиските (градските) и месните народни 
одбори (по околиите — градовите), за претпријатијата 
од локално значење (по видовите па дејноста и по 
околиите — градовите) и за задругите (по околиите); 

в) министерствата на финансиите на народните 
републики за личните издатоци по републичкиот бу-
џет за претпријатијата од републичко значење (по 
адмпнистративпо-оперативните раководства) за лични-
те издатоци по обласните буџети и по буџетите на 
околиските (градските) и месните народни одбори по 
областите, за претпријатијата од локално значење (по 
видовите на дејноста и по областите), и за задругите 
(ио областите); и 

г) Министерството на финансиите на ФНРЈ. 
26) Податоците за извршувањето планот на фон-

дот на платите ке ги испракјаат банките. Податоците 
го о п ф а ќ а а т планот и извршувањето. 

Главната филијала на народната банка за терито-
ријата на овласте ке му испрати на поверенството на 
финансии на обласниот народен одбор покрај пода-
тоците за извршувањето на лигните издатоци по об-
ласниот буџет податоци за извршување на личните 
издатоци по буџетите на околиските (градските) на-
родни одбори (за секој народен одбор одделно) и 
податоци за извршувањето на личните издатоци по 
буџетите -на месните народни одбори (собн-рно по 
околиите). 

пото снабдување е прописано дека може повереникот 
за финансии на обласен народен одбор да дава со-
гласност за пречекорување на планот на фондот на 
платите во рамките на фондот на платите што е обе-
збеден во ка е ен пот план на околината, а министерот 
на финансиите на народната република во рамките 
на фондот на платите што е обезбеден во гасениот 
план на народната република. Овие п-ропнои аналогно 
ке се применат и на повереникот за финансии на Ав-
тономната по,краина (област), ко ј што ке дава согла-
сност за претпријатијата од локално значење во рам-
ките на фондот н а платите што е обезбеден во несе-
ниот план на околната , а за претпријатието -од по-
краинско значење во рамките на фондот на платите 
•што е обезбеден во несениот план на Автономната 
покраина (област). 

24) Во границите на фондот на платите што е 
обезбеден во касениот план на ок оли јата односно на 
народната република е Секое пречекорување за кое 
што постои по-крикје во гасениот план на претпрпја-
тијето. Вон -од рамките на територијално гасениот 
ш а и излегуваат само оние пречекорувања што ба-
раат согласност не само за извршеното пречекору-
вање на фондот на платите туку едновремено и за 
-зголемувањето на гасениот план на претпријатието. 
Согласноста за пречекорувањето н а ' планот на фон-
дот -на платите во ово ј последен случај може да се 
даде доколку вакво пречекорување може да се по-
крие о д заштедите остварени в о текот и во терито-
ријалниот касен План во минатиот месец. Во против-
н о може да се даде согласност на пречекорување 
само доколку од повисокиот орган се добие дозвола 
За Зголемување на гасениот .план во смисла на На-
патствие™ за извршување на гасениот план. 

Б. Е в и д е н ц и ј а н а и з в р ш у в а њ е т о 
п л а н о т н а ф о н д о т н а п л а т и т е 

25) Евиденцијата за извршувањето планот на 
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Централата на народната банка за наредната ре-
публика ке му испракја на министерството на финан-
сиите на народната република покрај податоци за из-
вршувањето на републичкиот буџет, податоци за из-
вршувањето на личните издатоци по • буџетите на 
Автономната покраина, по обласните буџети (по об-
ластите), по буџетите Ла околиските (градските) на-
родни одбори (сабирно но областите) и по буџетите 
на месните народни одбори ( с п а р н о по областите) . 

Главната централа на народната банка ке му не-
правда на Министерството на финансиите на ФНРЈ 
подароци • а извршувањето па личните издатоци г.о 
републичките буџети (но народните републики), по 
буџетот на Автономната покраина, по обласните бу-
џети (сабирно по народните републики), по буџетите 
на околиските (градските) народните одбори (собно-
но) по народните републики и по буџетите на месните 
народни одбори (сабирно п о народните републики). 

27) Податоците за извршувањето планот на фон-
дот ка платите по п р е с м е т к и т е на задружните сојузи 
банката ги кспракја д о надлежниот финансиски орган 
и до министерството на финансиите на народната ре-
публика (еобирно н целата република) . До министер-
ството на финансиите банката »е ги истрајна подато-
ците за пресметките на задружните со јузи и пред* 
сметките на општествените организации собноно по 
републиките. 

28) 'Податоците за извршувањето планот на фон-
дот на платите на претпријатијата о д локално значење 
банката ги пспракја собирно По видовите на д е ј н о с т 
до пове$енството за фннанфвтте на околискиот (град-
скиот) народен одбор. Падетоците за задругите бан-
ката ги испржија по »идолите на задругите (селаиект 
работни задруги, Други земјоделски задруги и работнп-
чко-службеНЈ^ко-гаѓбаауаачко-потЈЈошачки, занаетски и 
сите други задруги). 

Податоците за •извршувањето планот на фондот на 
платите на претпријатијата од покраинско (обласно) 
»начење банката ги ифракја до поверенството за фи-
нансии и до надлежното поверенството и тоа собирна 
по видовите на дејноста. Во-исто време банката му 
испракја на повереЈЈството за финансии податоци за 
извршувањето планот на фондот на платите за прет-
пријатија од локално значење (по видовите на дејно-
ста и по околиите — градовите) и за задругите (по 
околните — градовите) . 

Податоците за извршувањето планот на фондот на 
платите ка претпријатијата од републичко значење 
банката ги иопракја до 'министерството на финансиите 
на народната република, до ресорното министерство и 
до министерството на трудот на народната република 
по администратвпно-оператианите раководства, собирна 
за сите претпријатија под исто дмншгстративно-опе-
ративно раководство. Во исто СУС банката ги истрае-
ја до министерството на фин;-- • . не за навршувањето 
планот на фондот иа плат; ;е за п редари јатијето од 
покраинско (обласно) ана чеше (во видовите на дејно-
ста и по областите), за претпријатијата од локално зна-
чење по видовите на дејноста и по областите и за за-
другите (по областите). 

Податоците, за извршувањето планот на фондот на 
платите за претпријатијата од сојузно значење бан-
ката ги испраќаа до Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ до Министерството па трудот и до Министер-
ството на финансиите на ФНРЈ и до сите ресорни ми-
нистерства и тоа собирно за. сиге претпријатија под 
исто администрагнвно-оператнвно раководство, а освен 
тоа и територијално Сто народните републики. Во исто 
време банката испракја до Сојузната планска комисија, 
до Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, до Мини-
стерството на трудот на ФНРЈ и до Министерството 
на финансиите на ФНРЈ Податоците за извршуван,ето 
на планот еа фондот на платите па претпријатијата од 
републичко значење пе адип. лстпатнвно-оп? рати-.иште 
раководства и по царо нип-е републики, податоци а* 
извршувањето планот на фондот па платиле на претпри-
јатија од покраинско и локално значење по видовите 
На дејноста и по народните републики. Податоците за 
ѕ а ш т т и т е и з а п ре дор ија т и ј ат а општествените орга-

низации се поднесуваат по народните републики. По-
датоците за претпријатијата од локално значење бан-
ката ке ги испрати, и до Комитетот за локално стопан-
ство и комунални работи на Владата на ФНРЈ. 

29) Главната централа на Народната банка ке 
• истраеја извештај за" извршувањето планот на фондот 
' на платите за елен месец најдалеку до 23-иот на след-

ниот месен. 
СО) Главната централа да би била во возмо-

жност да .ги присоб ф а и обработи«податоците по сро-
кот од претходната точка претпријатијата се должни 
ликвидацијата на платите за еден одреден месец Да ја 
спроведат до 15-иот на наредниот месец, 

V. ЗАВРШНИ О Д Р Е Д Б И 
1) Поедини работи во врска со р а з р а б о т е а пх 

основниот план на работната сила и планот на запо-
слени от персонал, што се прописани со Уредбата за 
у п а т у в а н , е на работната сила и за ускладување! » 
плановите на работната сила со планот на платниот 
фонд и со планот на обезбеденото снабдување как® 
и со ова напатствие треба да се извршат во сроковите. 
Што ке ги одреди Сојузната планска комисија. 

2) О з а на патств ге влегува во сила веднаш. 
Бр. 1936 

10 февруари 1950 година 
Белград 

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

Министер на трговијата снабдувањето 
на ФНРЈ, 

Осман Карабегович, е. р. 
Министер на трудот на ФНРЈ. 

Л>убчо Арсов, е. р. 
Го застапува Министерот на финансиите 

иа ФНРЈ Министерот на надворешната 
трговија на ФНРЈ 

Милентије Попович, е. р. 

ОПШТ ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОРОТ ЗА РАБОТА 

Во нел на засновањето на работниот однос, а имаЈ-
к ји во оглед дека со точното одредување ка м е ѓ у -
себните права и обврски на работниците и работода-
вачите се зајакнува работата што е неопходен услов 
за извршувањето к з Петгодишниот план и изградба на 
социјализмот шо нашата земја со претпријатието 

(назив на фирмата — на работодавачот) (место) 

и работникот — 
(фамилијарно, татково и родено име) 

роден — во — — —Ј 
(ден, месец и година) (местото) 

со местото на боравокот 
ко ј што има работна книшка (потврда од Управата за 
работна сила дека до тогаш не бил снабдевен со ра-
ботна книшка) бр. од 19— год, 
склучуваат овој 

Д О Г О В О Р З А Р А Б О Т А 
1 Работникот се обврзува: 

1. — Дека работа на ко ја што е распореден ке ја 
врши лично ч совесно « дока неоправдано не ке изо-
станува од работа за време додека трае договорот. 

2. — Дека ири вршењето на одредената работа 
ке се придржува кои сите налози и напатствија о д 
прета о ста:; сли I о т ст а реши. и а (р ак ов о д 11 т ел). 

3. — Дека ка работи по — а 
(нормата, бригаден систем 

на работата или по -систем кој што е установен за 

дотичннот вит на работа) и ке се заложува за п о с е г -
нувањето на прозисамата норма и п р о п е а н и о т квали-
'1 СТ. 

4. —- Дака па претпријатието .(на работодавачот) 
ке му го накнади делот иа губиток во производството 
што ке настапи поради неговиот нео !гфавдеи ИЗОСТ^НОЈ 
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од работа и тоа во износ од динари — 
за секој ден на неоправдан изостанок. 

5. — Дека грижливо ке го чува поверениот му 
алат, машини, материјал .и друг поверен имот на прет-
пријатието (установата), и дека на претпријатието ке 
му ја накнади п р ну з ро к ов а н ата материјална штета но 
прописите од Уредбата за ,дисциплинската и матери-
јалната одговорност на работниците во државните 
претпријатија, надлештва и установи. 

6. — Дека за време на работата ке пг ползува про-
п е а н и т е и постоекјите заштитни облекла, обувки, 
справи и слично и дека после престанокот на работ-
ниот однос односно потребата за нивната употреба 
ке ги врати. 

7. — Дека работата ке ја врши во прописано го 
работно време. 

8. — Дека во сето ке се придржава кон пропи-
шаниот работен ред на претпријатието. 

•9. _ 
10. _ _ _ 

Н Работодавачот се обврзува: 
1. — Работникот да го распореди на работа која 

тито му одговара на неговата стручна квалификација. 

2. — На работникот да му ја исплатува платата, 
додатоците, премиите, и другото спрема п о с т о е в т е 
прописи што се однесуваат на логичната стопанска 
гранка односно на логичниот вид на работа. 

3. — Спрема работникот да ги изврши обврските 
'што произлегуваат од п р о п и е н и о т - работен ред на 
претпријатието (установата). 

4. — г — 

5 . .: — _ — 

III Срокот за траеше на договорот: 
1. — Овој договор е склучен за време од — 

месени. 

Работникот ке влезе на работа во претпријатието 
(установата) — — 

да се воведе датата на влегувањето на 

работа. 
2. — Доколку договорот за работа на 15 дена -пред 

истекот на договорениот ечок не биде откажан, исти-
от се продолжува за првобитното догорчено поеме. 

Доколку вака .продолжен договор за работа не се 
откаже за 15 дена пред неговото истечување се про-
должува на неодредено време во кој случај работниот 
однос може да ес раскине под условите кон што важат 
за откажување на договори за работа склучени на не-
одредено време, што се предвидени во Уредбата за за-
сниваће и престанокот на работните односи. 

3. — На договорните страни им се познати санк-
циите за прекршокот на прописите на Уредбата за 
уста лупање на работната сила и за ускладување™ па 
плановите за работната сила со планот на платниот 
Фонд и со планот на- обезбеденото снабдување, а осо-
бено во случај на самоволно раскинување на работниот 
однос. 

4. — Опој договор е сочинет во едногласни два 
•примерка од коп што еден се назе тја кај работода-
вачот а дру: на 1 кај работник«;. 

Во — -
19— го мита 

Работ ник, Работодав ач, 

Забелешка: Како обврски на работникот и рабо-
тодавачот можат да. се внесат и други 
специфични уследија за логичното 
претпријатие со кое што се склучува 

договорот. 

107. 
Врз основа на чл. 22 од Уредбата за усталување 

на работна сила и за ускладување на плановите на ра-
ботната сила со планот на платниот фонд и со планот 
на обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ' ' 
бр. 4 50) проигрувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ КАКО П О Т Р О Ш А Ч К Е ГО ДОКАЖУ-

ВААТ СВОЕТО ПРАВО НА О Б Е З Б Е Д И О 
СНАБДУВАЊЕ 

Е ОсповЛЖ; потрошачки карти за предметите на 
исхрана се издаваат за еден месец порано (месечни 
карти). Во поедини гранки на стопанството наместо 
месечни карти на работниците коп што склучиле дого-
вор за работниот однос за време покусо од 3 месеци, 
можат да се издаваат потрошачки карти за 10 дена од-
напред (декадни карти). 

Основците потрошачки карти за текстил и обувки 
се издаваат па сите потрошачи за три месеца уназад 
(тромесечни карти). 

2. Работниците, наместеннците и службениците до-
биваат основни потрошачки карти преку претпријати-
јата, надлештвата и установите во кои што се запослени. 

На работниците, службениците и неместеницнте кон 
тито се запослени во претпријатија (надлештва, уста-
нови) кон што имаат помалку од 20 запослени лица, 
основни потрошачки карти издаваат месните (градски-
те, .реонските) народни одбори. П о в е р е н о т о ™ на тргови-
јата и снабдувањето на околискиот народен одбор мо-
же. во согласност со поверенството на трговијата и 
снабдувањето на обласниот народен одбор, да одреди 
да се и па овие потрошачи да им се издаваат основ-
ните потпошачки карти преку претпријатијата (надле-
штва, установи). 

Членовите на фамозните на работниците, службе-
ниците и наместениците и на сите други потрошачи 
основните потрошачки карти им издаваат месните 
(градските, реонски) народни одбори на чнето :под-
рачје живеат. 

Во индустриските центри и градови, чои што ги од-
реди министерот на трговијата и снабдувањето на на-
родните републики, претпријатија (надлештва, устано-
ви) ке издаваат основни потрошачки карти како на ра-
ботниците, службениците и наместениците. коп што се 
нај нив запослени, така и на членовите од нпмћата фа-
милија. Ако работник (службеник, наместеник) живее 
во домаќинство кој што има земјишен посед, па чле-
новите од фамилијата на такво лице и во тие градови 
о (не;еко центри. основните потрошачки карти ке ги 
издава народниот одбор на чието подрачје лицата 
ж и неат. 

Месните (градски, реонски) народни одбори изда-
ваат потрошачки каран на нотрошачите непосредно 
или прееи- уличните. и кукјнн повереници. 

3. Исклучително од одредбата тон. 2 на ова напат-
ствие организациите на инвалидите, пензионери и за-
натопи, како и управите на школите, коп што и до-
сег'* потисја га.: спо делба на потрошачки карти, можат 
со подобрен:'..? па извршниот одбор на околискиот на-
боден одбио и натаму да вршат , расло делба на потро-
ши: чкн карти. 

Ако потрошач ко ј што добие потрошачки карти 
преку тие организации односно установи живее во до-
• очинство ког што има земјишен посед, на членовите 
о г неговата Фамилија основните потрошачки карти ке 
нм издава месниот (градскиот, реонскиот) народен 

. сдб оп. 
и. Дополнителни потп;.н:еа-н;п карти издаваат: 
а) но болните нон от болница, трудните и на ма!-

т . " ' ! / о .н/он' — органите коп ин о нм издан тат основ-
ни ПОТРОШНИ!!-:!! копно; 

б) на ул почините, нова горите. пациона.тнзаторнте и 
на пронајдуваните. — претлпијаги алта, надлештвата и 
установите каде што тоа својство го добиле; 

в) на даваните на крв - - центрите и станиците за 
траииндузнја на крв; 

г) потрошачки карти за вонредни потреби (ВП) 
на ретките- воени инвалиди — околиските (градските) 
инвалидски организации; 
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д) потрошачки карти за вонредни потреби (ВП) 
на шумските работници — органите кои што им изда-
ваат основни потрошачки карти. 

5. Потрошачки карти можат да му се издадат на по-
трошеног само ако органот кој што издава потро-
шачки карти (то1-. 2, 3, и 4 од ова Напатствие) ра-
сполага со. потребни податоци за својството кое што 
му дава на потрошачот право на потрошачки карти и 
податоци кои што служат за оценка да ли потрошачот 
ги исполнува условите за превземање на обезбедено 
снабдување прописани со Уредбата за усталување на 
работна сила и за ускладување™ на плановите за ра-
ботна сула со планот на платниот «Н»нд и со планот на 
обезбеденото снабдување. 

Ако органот кој што издава потрошачки карти не 
располага со податоци од предниот став, потрошеног 
е должен да набави иа барањето на тој орган и да 
достави потребни податоци и докази. На потроше чот 
ко ј што во одредениот срок не ги достави бараните по-
датоци и докази нема да му се изделе потрошачка 
карта. 

6. Работници, службеници и наместеници кои што 
ш и ш домаћинство кое у д о поседува земјиште, 
'а потрошачка карта добиваат преку претпријатија( над-
лештва, установи), должни се да поднесат потврда дека 
домакинството во кое што живее нема земјиште, а за 
членовите на својата фамилија, ако примаат и овие 
потрошачки карти преку претпријатијата (иадлештвата, 
установите), докази за роднинскиот однос, 'вокалну 
Претпријатието (надлештвото, установата) со овие по-
датоци векје не располага. Покрај тоа за член на фа-
милијата над 16 години кој што не е на учење треба да 
се поднесе доказ дека не може да се запосли без ште-
та по фамилијата и домакинството . 

Ако работник (службеник, наместеник) живее во 
домаћинство кое што нема земјиште, а добива пот-
рошачка карта преку народниот одбор, треба на тој 
народен одбор да се поднесе потврда за з а п о с л е њ е м 
И да се укаже на податоците (со кои што располага 
Народниот одбор) дека домакинството во кое што 
живее нема земјиште. Ако преку истиот народен од-
бор добиваат потрошачки карти и членовите на работ-
никовата (службениковата, наместениковата) фамилија, 
треба да му се поднесат на тој народен одбор и докази 
»а. роднинскиот однос, а за членот од фамилијата над 
16 години кој што не е на учење и потврда дека не 
може да се запосли без штета иа фамилијата и дома-
кинството . 

Ако членовите на фамилијала на работникот (слу-
жбеникот, неместеннкот) не добиваат потрошачки кар-
ти преку истиот орган кој што издава потрошачки 
карти на работникот (службеникот, наместенпкот), тре-
ба на народниот одбор кој што им издава потрошачки 
Карти да му се поднесе потврда за запослење" на но-
сителот правото на снабдување и да се укаже на пода-
тоците (со кон гл тг. располага народниот одбор) дека 
домак јн нс I'пото пема земјиште. 

"7. Работници е; ужбеници и н а м е с т и т и кои што 
живеат го домаќин лао, кое што има земја, а потро-
шачки карти д о б и ј а т преку претпријатијата, надле-
дггвата, установите), се должни да поднесат потврда да 
ли нивното домаќин.ство дана земјоделски производи 
во задолжителниот откуп и да ли производи шекјерна 
репа и уљарица. Лао не добиваат потрошачки карти 
преку претпријатија га (надлештва, установи), туку од 
народниот одбор, се должни да му поднесат на на-
родниот одбор потврда за запослење«) и да укажат 
на податоците (со коп што располага народниот од-
бор) да ли дава нивното домаћинство земјоделски 
производи во задолжителниот откуп и да ли произве-
дува ш е ћ е р н а репа и уљарпцн. 

За членовите на својата фамилија воколку тие 
добиваат потрошачки карти преку исто ѕт народен 
одбор, ко ј што му издава потрошачки кг.оти тп) ра-
ботникот (службеникот, наместеннкот), треба да му 
се поднесе не тој народен одбор: 

а) податоци за големината на обработената земја 
кое што ја има домакинството и да ли домакинството 
произведува ш е ћ е р н а репа и уљари ци; 

•6) додатоци за висината на доходот од земјо-

делското производство ко ј што отпагја на еден член 
од д о м а ћ и н с т в о ^ годишно; 

в) доказ за роднине ки от однос; 
г) податоци за тоа да ли во домакјинството има 

постари членови кои што се ' способни за работа а не 
се неопходни за земјоделски работи во самото домак-
јинсгво; 

д) еко жив еј ат во д о м а ћ и н с т в о кое што има по-
малку од 2 ха обработива поврвнина, а доходон по 
член на д о м а ћ и н с т в о ^ ко ј што потпагја п л а ћ а њ е 
данок на доходок земјоделски д о м а ћ и н о в а изнесува 
помалку од 3.000 дин. годишно, треба исто така да 
поднесе податоци за тоа кои предмети на исхрана 
д о м а ћ и н с т в о ^ не може да произведува доволно за 
потребите за исхрана на членовите на д о м а ћ и н с т в о ^ . 

Ако членовите на фамилијата на работникот (слу-
жбеникот, наместеникот) не добиваат потрошачки кар-
ти во истиот народен одбор ко ј што му издава и но-
трошечки карти на работникот (службеникот, наместе-
никот) потребно е покрај докезите и податоците од 
вториот етев да се поднесе и потврда за з а ж а л у в а -
њето на носителот правото на снабдување. 

Аку и а д ^ т ш т и в ш ѕ 
карти располага со некои од наведените податоци, не, 
треба да се поднесува потврда, туку само да се укаже 
на тие податоци. 

8. Потрошените наброени во точ. I под 6. — во 
Наредбата за одредување потрошачи на кои што им 
се обезбедува снабдување (лични и фамилијарни пен-
зионери, воени инвалиди и инвалиди на трудот ити.) се< 
должни за себе и »е членовите на своите фамилии да Му: 
поднесат на органот кој што издава потрошачки карти' 
докази за својството кое што им дава право на иотрв-ј 
тачка карта. Покрај тоа се должни да поднесас оц* 
носно да укажат на сите податоци кои што ги поднесу-" 
наат работниците, службениците и наместениците за 
членовите иа својата фамилија но тач. 6 ма ова 
Напатствие ако живеат во домаћинство кое што неме 
земјишен посед, односно по точ. 7 на ова Напатствие 
ако живеат во домакинството кое што има земјишен 
"посед. 

Занаетчиите, »аботекничарите, носачи, тестераши, 
таксн-шофери, киријаши, рабаџии и чистачи на обувки 
се должни покрај доказите од предниот став да под-
несат и доказ дека темниот доходок по член на домак-
јинството не преминува ,15.000 дин. годишно. 

9. Потврда »а з а ж а л у в а њ е т о на работниците (слу-
жбениците, наместеииците) им издаваат претпријати-
јата (пчдлештвата, установите) во кои што се тие запо-
слени. Во потврдата за запомнување на работникот тре-
ба да се назначи времето за кое што е склучен дого-
вор ог за работа. 

Месинот (градскиот, реонскиот) народен одбор од 
подрачјето иа кое се навогја домакинството во кое 
што потрошачот живее издава потврда: 

» а) за тоа да ли живее потрошачот во д о м а ћ и н -
ство кое што има земјишен посед и за големината на 
обработцвата поврвнина; 

б) за тоа да ли дава домакинството земјоделски 
производи во задолжителниот откуп и да ли произве-
дува ш ек; срна репа и уљари ци; 

в) за сиабдевеноста на домакинството со пред-
мети ил исхрана кос што домакинството не моис е 
да -произведува во доволни коп ич иии за подмирување 
на потребите на исхрана на членовите од д о м а к и н -
ството; 

гкрУа тоа да ли домакинството што ја поседува 
земјата има одрастати членови што се способни за ра-
бота, а не се неопходни за земјоделските работи во 
домакинството, а за домаћинство што не поседува 
земја — да ли има членови во домаћинство™ над 
16 години што не се на учење, а не можат да се за-
пленат без штета по фамилијата и домакинството . 

Потврда за висината на доходон на земјоделските 
д о м а ћ и н о в а кој што опееја на еден член од домак-
и н с т в о т о издава поверенството на финансиите на 
(градскиот — реонскиот) народен одбор на чие што 
подрачје се навогја домекјниството во кое што потро-
шачот живее. Оваа потврда може да ја издаде и мес-
ниот народен одбор, ако располага со потребни по*. 
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датоци. Поради олеснувањето ил потрошените, месниот 
породен одбор може да бара поверенството на финан-
сиите иа околискиот народен одбор ла одделен список 
да им испрати потребни податоци за доходот за потро-
ш а ч к е ино живеат па подрачјето од односниот околи-
ски народен ОДООЈТ. 

Органите од предните ставови должни се на ба-
рање од потрошените да ти издадат наведените потвр-
ди без наплата иа такса. 

10. При превземањето иа обезбедено снабдување 
секо ј потрошач е должен г« органот кој што му из-

• дава потрошачки карти да му поднесе докази и пода-
тоци што се прописани со ова напатствие. Натаму под-
несувањето на потребните податоци се врши по бара-
њ е на. органот кој што гп издава п о т р о ш е н и т е карти, 
со тоа да потврдата за заплетувањето треба да се под-
несува редно сокој месец. 

Оценката за можност на производството и мож-
носта на снабдувањето по пат на трговијата по врза-
ните цепи или но слободно продавање домакинството 
што имаат земја како и решение за тоа кои потрошачи 
ке се превземаат на. обезбедено снабдување и со кои 
'артикли од чл. 16 од : Уредбата за усталување на рабо-
тната сила и за ускладување плановите на работната 
сила со планот на платниот фонд и планот на обез-

б е д е н о т о снабдување донесува извршниот одбор на 
месниот народен одбор на своја седница. 

И . Потрошачки^ карти ке се издаваат на начинот 
што е прописан во ова напатствие почнувајќи од 1 
март 1950 година. 

Потрошенине да би примиле потрошачка карта 
редно и на време за месец март 1950 година, потреб-
но е: 

а) сите потрошачи најдоцна до 20 февруари 1950 
.година да ги. набават и испратат до органот преку кој 
што ке добијат потрошачки карти сите докази и по-
датоци што се прописани со ова напатствие; 

б) претпријатија (надлештва, установи) на чле-
„ новите. кои. што ке добиваат потрошачки карти преку 

наполните одбори да им издадат потврда за з а л о ж у -
вањето на носителот на правото на снабдување и по-

т р о ш а ч к о уверение за месец февруари 1950 година 
најдоцна до 15 февруари 1950 година. 

в) претпријатијата (надлештвата и установите) и 
месните (градските, реонските) народни одбори да из-
вршат сите потребни работи во врска со требувањето 
и издавањето на потрошачки карти и требувањето за 
потрошачки карти да ги поднесат до новереиството на 
трговијата и -снабдувањето на околискиот (градскиот) 
народен одбор најдоцна до 23 февруари 1950 година. 

г) Во поголемите места, каде раслоделбата на по-
трошечките карти се врши преку уличните и кукјните 
повереници, градските народни одбори ке одредат: 

а) срок до кој што сите потрошачи ке прнсо-
берат и донесат потребни докази и податоци на куп-
ените повереници, а овие на уличните повереници; 

б) срок до кој што уличните повереници врз основа 
на примените документи и податоци ке сочинат спи-
соци па потрошените и овие списоци ке ги поднесат 
на заверка до повереникот за трговијата и снабдува-
њето на градскиот (реонскиот) народен одбор. 

•При одредувањето па овие срокови треба да се 
БОДИ сметка за тоа овие работи да се извршат така 
поверенствата на трговијата и снабдувањето на (ре-
онските) предни одбори сочинетите спискови на потро-
шените да ги испратат до градскиот народен одбор нај-
доцна до 23 декември 1950 година. 

Во местата во кои што п о т р о ш е н и т е карти ке ги 
издаваат организациите на инвалидите, пензионерите, 
занаетчиите и управите на школите, при собирањето на 
потребните докази и податоците и о с т а в а њ е т о на тр-
бувањата ке се изврши на начинот предвиден за прет-
пријатијата (установите, надлештвата), со тоа требува-
њата на п о т р о ш е н и т е карти да се испратат до пове-
ренството на трговијата и снабдувањето на околи-

с к и о т (градскиот, реонскиот) народен одбор најдоцна 
до 23 февруари 1950 година. 

12. Ова напатствие влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-

^ ^ т а . Република Југославија" . 

Со денот на влегувањето во сила на ова напат-
ствие престануваат да важат прописите од Правилникот 
за п о т р о ш е н и н е »арти („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
26-49), доколку се мечуваат со ева напатствие како 
и другите прописи неколку ч*с но спротивност со ова 
напатствие. 

Бр. 1972 
8 февруари И50 година 

Белград 
Министер па трговијата и снабдувањето, 

на ФНРЈ, 
Осман Карабегович, е. р. 

108. 
Врз основа на чл. 5 ст. 2 од Уредбата за проширу-

в а т е важноста на сојузните прописи за с т р у и т е на 
сите државни службеници во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 

'54/49), пронесувам 
Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИ-
ПРАВНИЧКАТА СЛУЖБА, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И 

.КУРСЕВИ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ВЕТЕРИНАРНА 

. ' " СТРУКА 
Прописите на Правилникот за приправничката слу-

жба, стручните испити и курсеви за службениците од 
ветеринарна струка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
39 48) ке се применуваат на сите службе ници од вете-
ринарната струка во Федеративна Народна Рспублнка 
Југославија, п р и д р ж у в а ј ќ и се кон ова напатствие. 

, . 1 . Одредбите за стручните испити (чл. 6, 7, и 8 на 
правилникот) ке се применуваат на службениците од 
ветеринарната струка па народните републики и на-
родните одбори на следен начин: 

а) Стручните испити се полагаат во министерст-
вото на земјоделието на народната република пред ко-
мисијата која што — една за звани« помлад ветерм-

, нарен помошник, а друга за 'анание ветеринар — во 
почетокот на секоја година ја одредува министерот 
на земјоделието на народната република. 

Ако некое министерство не земјоделието, не на-
, родната република од технички причини (недостиг на 
исиитувачи-стручњаци, -лабораторнјуми ити.) не би мо-
жело да формира испитна комисија, Министерството на 
земјоделието на ФНРЈ ке одреди испитна комисија на 
Министерството на земјоделието на ФНРЈ или која што 
од комисиите на мириси реткото па земјоделието на 
народните републики која што ги има сите можности за 
вршење на испитите или ке и даде помошт на народ-
ната република да формира испитна комисија. 

б) Претседателот на испитната комисија се име-
нува од службениците ма министерството на земјо-
делието на народи;..а реи: блика. Членовите — испи-
тувачи мораат да Гш дат стручњаци од ветеринарниот 
факултет (каде ша > тој поетон), ветеринарни научни 
установи и министерството на земјоделието н'а народ-
ната република. 

в) Деловогја на испитната комисија одредува рако-
водителот "на персоналните служба иа министерството 
на земјоделието па народната република. 

Архивата на испитната '.сом::сија ја води персонал-
ната служба на министерството зе земјоделието на 
народната република. 

И. Програм на предметите од општиот дел на ис-
питот пропису је за сите службеници во Федеративна 
Народна Република Југославија Комитетот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата па 
ФНРЈ (чл. 16 од правилникот). 

III. Стручна комисија за девање маснија за стек-
нување зв ание то постар ветеринарен помошник, ветери-
нарен советник и повисок ветеринарен советник; име-
нува за републичките службеници и службениците на 
народните одбори министерот на земјоделието на на-
родната република (чл. 27 од правилникот). 

IV. Одредбите на правилникот што се однесувает 
на курсевите, ке се применуваат и на курсевите кои 
што се формираат под министерството не земјодели-
ето на народната република, односно под поверенство-
то за земјоделие на Главниот извршен одбор на_На-
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родната скупштина на Автономната Покраина В ој во* 
дина но следниот начин: 

а) Наставниот програм од општиот дел на курсот 
прописа на за сите службеници во Федеративна Народ-
на Република Југославија Комитетот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 
а 'наставниот програм на стручниот дел од курсот про-
ппсува Министерот на земјоделието иа ФНРЈ (и. 26 
од правилникот). 

б) Раководител на курсот и преподавателите од 
поедини предмети одредува министерот на земјодели-
ето на народната република, односно повереникот за 
земјоделие на Главниот извршен одбор на Народната 
скупштина на Автономната покраина Војводина. 

Т р о ш к о в н е за одржување на курсот пагја на терет 
па Министерството на земјоделието на народната ре-
публика, односно на поверенството за земјоделие на 
Главниот извршен одбор на Народната скупштина на 
Автономната покраина Војводина. Ако се одржува кур-
сот за потребите само за една установа, т р о ш к о в н е 
ги сноси таа установа (чл. 29 од правилникот). 

в) Комисијата за полагање на испитот на крајот 
" н а ' к у р с о т именува министерот на земјоделието на на-

родната република, односно повереникот за земјоделие 
на Главниот извршен одбор на Народната скупштина 
на Автономната покраина Војводина (чл. 30 од пра-
вилникот). 

V. Министерството на земјоделието на народната 
република може да оснива специјални курсеви за струч-
но усовршување па ветеринарите, ако има услови за 
нивното одржување (лабораторију^! ити.) Но во случај 
министерството на земјоделието? на народната републи-
ка да нема потребни услови / з а оснивање на вакви 
курсеви, ке се применува последниот став од чл. 30 
на правилникот. 

VI. Одлука за ослободувањето да се посетува кур-
сот и од полагање иа испитот на крајот на курсот, 
предвиден во чл. 41 од правилникот, донесува за ре-
публичките службеници и службениците од народните 
одбор министерот на земјоделието на народната репу-
блика. • ; , 

VII. Сите друга одредби од правилникот ке се при-
менуваат во потполност и на републичките службеници, 
односио на службениците од ветеринарна струка на 
народните одбори. 

Бр. 429 
28 јануари 1950 година 

Белград 
Министер иа земјоделието на ФНРЈ, 

инж Мијалко Тодорович, с. р. 

109. 
Вре основа на чл. 84 од Законот за пронајдоците 

техничките усовршувања (,,Службен лист ФНРЈ" 
бр. 108/48) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМАТА НА РАНИОНАЛИЗАТОРСКОТО 
УВЕРЕНИЕ 

1) Пропишаната форма за рациснализаторското 
уверение се применува на целата територији на Феде-
ративна Народна Република Југославија. 

у Текстот од единствената форма на рационализа-
торекото уверение, се навогја, во прилогот и е со-
ставеа дел на ова решение. 

9) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Републике Југославија". 

Вр. • 2693 
31 декември 1949 година 

Белград 
Претседател 

ве Сојузната планска комисија и на 
Стопанскиот совет на Владата иа ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

— ГРБОТ НА ФНРЈ — 
Рационалнзаторско 
У В Е Р Е Н И Е 

Име : 

занимање од 
со свој рационализам рс ки предлог под називот: — - — -

стекнал право на назив: 
Р А Ц И О Н А Л И З А М ? 

и на сите права кои што му припаѓаат по Законот 
за пронајдоците и техничките усовршувања. 

Уверението се издава врз основа на чл. 34, 48 
и 81 од Законот за пронајдоците и техничките усо-
вршуван, а. 
Издавате.! — 
Место • Народна Република 

Број 
Дата 

Потпис, 

(М. П.) 

110. 
Врз ©емова на чл. 84 од Законот за пронајдоците 

и техничките усовршувања („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 108/48), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФОРМАТА НА ДИПЛОМАТА ЗА ТЕХНИЧКОТО 

УНАПРЕДУВАЊЕ—НОВАТОРСТВО 
1. П р о п е а н а т а форма на дипломата за техничкото 

унапредување—новаторство се применува на целата 
територија на ФНРЈ. 

Текстот на единствената форма на дипломата за 
техничкото унапредување—новаторство се навогја во 
прилогот и е составен дел на ова решение. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,,Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" . 

Бр. 2692 
31 декември 1949 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната планска комисија и на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е. р. 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

— Грбот на ФНРЈ — 
НОВАТОРСКА 

Д И П Л О М А 
Име —— : 1 

занимање од — 
со свое техничко унапредување — новаторство под 
назив: 

стекнал право на назив: 
Н О В А Т О Р 

и па сите права кои што му припаѓаат по Законот за 
пронајдоците и техничко усовршување. 

Дипломата се издава врз основа на чл. 33, 48 и 
81 Законот за пронајдоците и техничките усовршу-
вања. 
Издавате.! : 

Место Народна Република 
Број 
Дата ем. п.) 

П о т п и с , 
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Ш . 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за востановување 

•на нови групи на работи и платни разреди во посто-
е в т е уредби за плати па работниците и учениците 
ко стопанството и за одредување па специјални дода-
тоци за вршење особени работи од 22 октомври 1948 
година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 95 48). а по 
предлог од Министерот на земјоделието на ФНРЈ и 
Министерот на трудот на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПЛАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО 
НА ДРЖАВНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА 

1) Платите на учениците во земјоделието на др-
жавните земјоделски добра изнесуваат по работен час: 

Т " « 
тт 7 

III 9 
Во случај на прекинување на работата од чл. 

10 од Уредбата за платите, иа работниците на држан -
пите и задружните земјоделски добра, (..Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 58/48), на ученикот му приши ја нена-
малена плата од неговиот разред. 

Учениците не можат да работат по .работни норми, 
нити да бидат плакјани по работниот учинок. 

2) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а п л а ќ а њ е т о по него 
ке се врши од 1 март 1950 годиме. 

Бр. 1362 
1 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Стопанскиот совет на Владата иа ФНРЈ, 
Борис Кидрич, е. р. 

Согласни: 
Министер на земјоделието на ФНРЈ, 

Мијалко тодорович, е. п. 
Министер на трудот на ФНРЈ 

Љубчо Арсов, е. р. 

112. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за востанување 

на нови групи работи и платни разреди во постоек-
јите уредби за платите на работниците и учениците 
во стопанството и за одредување • специјални дода-
тоци за вршење особени работи од 22 октомври 1913 
година (..Службен лист на ФНРЈ" бр. 45/148), а по 
предлог од Министерот на земјоделието на ФНРЈ, до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВОСТАНУВАЊЕ ПЛАТНИ РАЗРЕДИ ЗА УЧЕНИ-
ЦИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО НА ДРЖАВНИТЕ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА 

1) Учениците во земјоделието на државните зем-
јоделски добра се распоредуваат во три платни раз-
орел«, спрема траењето на учењето. Во Ј платен раз-
ред се распоредуваат учениците д о 8 месени учење, во 
И платен разред после навршени 8 месеци до навр-
т е н и 16 месеци учење и во III платен разред после 
навршени 16 месеци до навршени 24 месеци учење. 

2) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 7185/49 
6 јануари 1950 година 

Белград 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Љубчо Арсов, е. р. 
Министер на земјоделието на ФНРЈ, 

Мијалко Тодорович, е. р. 

И З . 

Врз основа па чл. 16 ст. 2 од Основната уре-бл 
да Генералниот урбанистички план („Службен лист 
тја ФНРЈ" бр. 78/4Ѕ), а во согласност со Претседателот 
на Сојузната планска комисија, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ОДРЕДУВАЊЕТО МЕСТОТО 
ЗА ОБЕКТИТЕ НА КАПИТАЛНАТА ИЗГРАДБА И 
ОПШТЕСТВЕНИОТ СТАНДАРД (ОД ПОУСТА ЛО-

' КАПИЈА) 
ѕ 1 

1 Со цел да биде постигањето на обектите од 
капиталната изградба и општествениот стандард во 
•склад со постоскјите односно намеравани©!" генератед 
урбанистички план на населеното место, инвестито-
рите се должни пред изградбата на секоја обект да 
поднесат барање за одредување место за подигање 
ЈпРббектот (од поуска локација) до надлежната ко-
мисија. 

' 2. За одредување на поуска локација на обемните 
од ' Точ. Ч ке се формираат комисии: републичка про 
министерството на комуналните работи на народните 
републики, околиски и градски комисии при извршни-
те* Одбори на околиските и градските народни одбори. 

Во составот на овие комисии влегуваат претстав-
ниците па инвеститорите, претставниците на органите 
па извршниот одбор на околискиот народен одбор, 
органите на министерството на комуналните работн-
и ч к и т е на ресорот на внатрешните работи (против-
авионска заштита), органите на санитарната инспек-
ц и ј а в а по потреба и органите о д ресорот на водосто-
панството, електростопанството, железниците, саобрак-
ја јот туризмот и угостителството и др.). 

3. Барањата за одредувањето на поускнте лока-
ции, .со пропишаните технички и економски податоци, 
за. ефектите на сојузните и републичките инвеститори, 
се пспракјаат до републичките комисии за одредување 
на полските локации при министерството на комунал-
ните. работи. Своите барање за о д р е д у в а л е на поу ски 
локации инвеститорите ги предаваат на својот оесор, 
а .дој. групно ги испракја до републичката комисија. 

Барањата за одредување на пруска локација за 
обектнте на другите инвеститори со поправаат до 
комисиите за одредување на локациите при околи-
ските односно градските народни одбори. 

> Барањата за одредување поуска локација со про-
пи саните податоци ке се испракјаат до надлежните 
комисии најдоцна до 28 февруари на оваа година. 

4. Едновремено со барањето за одредување на 
птоуска локација на органите од ресорот на внатре-
шните работи (протпв-авионска заштита) се и с п р а в а а т 
одделно одредени податоци спрема постоекјите про-
пиен. :., 

5. Републичката комисија за одредуван.е ка поу-
ста локација при министерството на комуналните ра-
боти може да го пренесе одредувањето на локација за 
•помали обекти на сојузните односно републичките 
инвеститори, на надлежните околиски односно градски 
комисии, , 
. ( ! , 6. Надлежната комисија за одредување па пов ска 
локација по разгледувањето' дава сво ј предлог за 
локацијата на обектот на извршниот одбор на околи-
скиот односно градскиот народен одбор на чие што 
подрачје се има намерение обектот да се подигне, и 
најдалеку за 15 дена по приемот на барањето. 

Предлогот на комисијата мора да биде во согла-
сност • со постоекјите или намеравапите генерални 
урбанистички планови. 

7. Извршниот одбор на околискиот односно град-
скиот народен одбор врз основа на предлозите од ко-
мисијата за одредување па по уси а локација и коми-
сијата за ревизија на ндејниот проект задолжително 
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издава едновремено со дозволата за градење и ко-
нечна одлука за поумната локација. 

8. Врз основа на предлогот ед комисијата за одре-
дување на лоу е ката .локација инвеститорот е должеа 
дт прибере потребни технички податоци за изработка 
на сигуациониот план (спрема Привременото напат-
ствие за состават!,е програма на градежниот дел на 
инвестиционата изградба ца -проектниот елаборат на 
Министерството на граденине на ФНРЈ, бр. 23700 од 
23 декември 194В година). 

Одлука на извршниот одбор за локацијата содр-
жува и ситуационе« нацрт к о ј што ја одредува ви-
сината па обектот (габарит) регулациона и градежна 
линија (а лин. ман), како и евентуални резервати 'на 
кои што подлежу ва градежна парцела (на пр. резерви-
с а н ^ приземни простор! и« за потре б т е на градските 
тогоански, угостителски или некои други мрежи) кои 
што се задолжителни за инвеститорот. 

9. Во случај да градежната парцела (земјиште) не 
е сеп-добено, локацијата се дава со обврска на инве-
ститорот да го оспособи примениот терен, т.е. да ги 
»-изврши оние. работи што се потребни ла се извршат да 
би могол обе,{тот правилно да се експлоатира (ису-
шуваше дренажа, изградба на потпорни зидови, водо-
вод, канализација, зеленило и ти.). 

10) Во случај да инвеститорот одустане од из-
градбата на обекгот за кој и т о добил локација, било 
пред било после откопувањето на работите, должен 
е да во срок од 8 дена од денот кога ја денес ол сво-
јата одлука за откажувањето од - изградбата да го 
извести за тоа извршниот одбор што ја денееол од-
лука га за лока наја. 

Доколку изградбата на ефектот не започне по 
срок една година од донесувањето на одлуката за 
одредувањето на пол ската локација, одлуката чза- -ло-
кација ја губи важноста. 

И . Раководителите или одговорните службеници 
што не ке постапат по прописите од оваа наредба, 
ке се казнат парично до 10.000 динари. 

Постапката по прекршоците од оваа наредба ја 
водат и решенија во прв степен донесуваат извршни-
те одбери на околиските народни одбори. 

12. Поблиски пропиен за спроведувањето на оваа 
наредба ке донесе Претседателот на Комитетот за ло-
калното стопанство и комуналните работи на Владата 
на ФНРЈ. 

13. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", и важи за 1950 го-
дина. 

Бр. 305 
7 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател на Комитетот за локалното 
стопанство и комуналните работи на 

Владата на ФНРЈ, 
ЈБубо Илич, е. р. 

Претседател 
на Сојузната планска комисија, 

Борис Кидрич, е. р. 

инструмент на Светската поштенска конвенција, Спо-
годбата за поштенските пакети и Спогодбата за от«, 
к у п и т е исправки, потписана во Париз на 5 јули 19^?, 
година. 

Ј угосл ав енскиот 1ратиф ика пионон инструмент о д 
Конвенцијата и Спогодбата е депонован на 27 јула 
1948 година а указот за нивната ратификација е обја-
вен во „Службениот лист на ФНРЈ" бр. 61 од 17 јули 
1948 година. 

Бр. 41167. — О д Министерството на надвореш-
ните работи Белград, 25 јануари 1950 година. 

РАТИФИКАЦИЈАТА НА СВЕТСКАТА ПОШТЕНСКА 
КОНВЕНЦИЈА О Д СТРАНА НА МЕКСИКО 

Француската амбасада во Белград, со своја нота 
од 17 јануари 1950 година го извести Министерството 
на надворешните работи на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија дека на 7 декември 1949 година 
е депонован о д страна на Мексико ратификациосетот 

ПРОШИРУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ПРОТОКОЛОТ СО 
КОЈ ШТО СЕ СТАВААТ ПОД М Е Ѓ У Н А Р О Д Н А КОН-
ТРОЛА ДРОГИТЕ ШТО НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО КОН-
ВЕНЦИЈАТА О Д 13 ЈУЛИ 1931 ГОДИНА ЗА ОГРАНИ-
ЧУВАЊЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕГУЛИРА-
Њ Е Т О НА РАСПОДЕЛЕАТА НА ОПОЈНИТЕ ДРОГИ, 
ИЗМЕНАТА СО ПРОТОКОЛОТ ШТО Е ПОТПИСАН 
ВО ЛЕЈК САКСЕС НА 11 ДЕКЕМВРИ 1943 ГОДИНА 
НА ФРАНЦУСКАТА ПРЕКУМОРСКА Т Е Р И Т О Р И И 

Генералниот секретаријат ил Обединетите нации, 
со" своје писмо ол. 25 октомври 1949 година, го извесне 
Министерството на надворешните работи на Федера-
тивна Народа Република Југославија дека на 15 сеп-
тември 1949 година Француската влада го • ноти-фикуча* 
проширувањето важноста на Протоколот со ко ј што се 
ставаат под меѓународна контрола дрогите што не се 
опфатени со Конвенцијата од 13 јули 1931 година за 
ограничувањето производството, и регулирањето на 
расподелбата на опојните дроги, измената со Прото-
колот к о ј што е потписан во Ле јк Сакс е е на 11 де-
кември 1946 година, потписан со Париз на 19 ноември 
1948 година на следни Француски прекуморски тери-
тории: Нови Хебриди, под француско-енглеска управа; 
Алжир; прекуморски департман« 1 в аде лупа, Гијана 
Мартиних Рбетнион — прекуморски територии: Фран-
цуска Западна Африка, Француска Екваториална Афри-
ка. Француска Сомалија, Мадагаскар и лрнпадз јк јито 
области, Остров Коморо, Француските поседи во Ин-
дија , Нова Каледони ја, и припада јките нм об тас ги. 
Фрнцуските посели во Океанија, Свети Петар и Ми-
келе н, Тунис и Мароко (француска зона) Того, и Ка-
мерун, .под француската администрација. 

Југословенскиот ра пиј) нк а цп он ен инструмент од 
овој протокол е депонован на 10 јуни 1349 година, а, 
Протоколот е објавен во „Службениот лист иа Ф Н Р Ј " 
бр. 41 од 14 мај 1949 година. 

Бр. 421792. — Од Министерството на надвореш-
ните работи. Белград, 26 јануари 1950 година. 

ОТКАЗ ОД СТРАНА НА ФРАНЦУСКАТА КОНВЕН-
ЦИЈА ЗА ФИЛОКСЕРИ 

Швајцарското посланство во Белград, со споја, 
нота од 20 јануари 1950 година го изг реа и Министер-

с т в о т о на надворешните работи на Федеративна На-
родна Република Југославија дека на 22 декември; 
1949 година, Француската влада го ногифицира сво-

' ј о г отказ од Конвенцијата за филоксера, потписана но 
Берн на 3 ноември 1884 година а Конвенцијата е об-
јавена во „Српските новини" бр. 146 од 4 јули 1884 
година. 

Кралевината Србија пристапи кон онаа Конвенци-
ја со законот од 27 јуни 1884 година. Конвенцијата е 
об јавена во „Српските новини" бр. 146 од 4 јули 1884 
година. 

Бр. 41254. — Од Министерството на надвореш-
ните работи, Белград 30 јануари 1950 година. 
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УКАЗИ 
Брз основа на чл. 74 чои 10 од Уставот на ФНРЈ, 

а на предлог од Владата на ФНРЈ, През и д11у мот на 
Народната скупштина! на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија донесува 

# К А 3 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НОВ И ОДЗИВАЊЕ НА ДО-
СЕГАШНИОТ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-

НОМОШЕН МИНИСТЕР ИА ФНРЈ ВО БРИСЕЛ 
Се одзива и разрешува од должноста Гјургјев 

Драгутин досегашен извонреден пратеник и оиолио-
мошен Министер на ФНРЈ во Брисел. 

Се назначува за извонреден пратеник и ©полно-
мошен Министер на ФНРЈ во Брисел Латинович Ла-
зар, ополномошен Министер, на Министерството на 
надворешните работи. 

Министерот на надворешните работи ке го извр-
ши овој указ. 

У. бр. бб 
25 јануари 1950 година 

Белград 
" Президиум на Народната скупштина на 

Федеративна Народна Република Југославија Ц 
Го застапува Секретарот 

Потпретседател, 
' Моша Пијаде, е. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, е. р. 

З А П И С Н И К 
ОД I СЕДНИЦА НА V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА 
НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 20 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Претседавал Претседателот Владимир .Симич. 
Секретар Вида То мш ич. 
Претседателот Влади,мир Симич ја отвора I сед-

ница во 17,15 часот и го чита Указот на Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ за свикувањето на 
Народната скупштина во V вонредно заседание за 
20 јануари 1950 година. 

Читањето на овој указ сите присутни народни 
пратеници го сослушаа стоејкји. 

Се соопштува дека Владата на ФНРЈ му поднела 
на Сојузното век је на решавање: Предлог на законот 
за социјалното Осигурување на работниците и Службе-
ниците и нивните фамилии; Предлогот на законот за 

"Набирање на народните пратеници за народната скуп-
штина на ФНРЈ (Сојузното в ек је и Векјето на наро-
дите); Предлог на законот за измени и дополненија на 
Законот за војните воени инвалиди; Предлогот на за-
конот за измени и дополненија на Законот за вој-
ните судови; Предлогот на законот за установување-
На знамето на трговската морнарица и бродарство™ 
на внатрешната пловидба на ФНРЈ; Предлог на Оп-
штиот закон за Морскиот риболов; Предлогот иа За-
конот за опојните дроги; Предлогот на законот за из-
мени и дополненија на Законот за државните служ-
беници; Предлогот на законот за измени и дополне-
нија на Основниот закон за прекршоците; Предлогот 
на законот за поштенскб-телеграфско-телефоноката та-
рифа и Предлогот на Општиот закон за државната 
архива. 

Претседателот^ објавува дека сите овие законски 
предлози во смисла на Послозникот биле упатени 

'до Законодавниот одбор на претрес и дека одборот 
'ћо нив поднел свој извештај. Овие извештаи се отпе-
чатени и разделени на народните пратеници, а ке се 
стават на дневен ред кога Векјето за -Тоа донесе своја 
одлука. 

' Натаму, се соопштува дека Владата на ФНРЈ и го 
поддала на Народната скупштина на решавање Пред-
логот на Сакрио!? за измена бројот на жителите на 
»ои. што се набира по еден Пратеник за Сојузното 
'1«кј4 »а Н а р о д н а скупштина на ФНРЈ по ч.г 53 
'бд У&аво*' на ФНРЈ. 

Бд смисла на СТ. 3 чл. 72 од Уставот Векјето, гла-
сајќи сб дигање на фаце, едногласна одлучува да 

коп предлог и напред . 

логот од Претседателот го упатува овој предлог на 
претрес до Законодавниот одбор. 

Се соопштува дека Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ ја испратил до Сојузното векје 
потврдата за Указот за разрешување од должноста 
Министерот — Претседател на. Комитетот за водосто-
панството на Владата на ФНРЈ Бане Андреев. 

Претседателот соопштува дека во смисла на По-
своеникот потврдата на овој указ ке се стави на дне-
вен ред на заедничката седница на обата Векја. 

Бекјето им одобрува по три дена отсуство пора-
ди болест и хитни службени работи на народните 
пратеници: Етхем Побрич, Живан Василевич, Сте-
ва Зечевич, Милоје Антич Леш Акиф Мустафа, Мирко 
Крџич, Лаври Кухар, др Светозар Ритига, Антун Ба-
бин, Ива« Грангја, Момчило Маркович и на Божи-
дара — Кика Дамјанович. 

Се преминува на дневниот ред: Утврдување на 
дневниот ред: 

Претседателот предложува за дневен ред: 
1) Претрес на Предлогот на законот за социјал-

ното осигурување на работниците, службениците и 
нивните фамилии; 

2) Претрес на Предлогот на Законот за измена 
бројот на жителите на* кои што се избира по еден 
пратеник за Сојузното в ек је на Народната скупштина 
на ФНРЈ по чл. 53 од Уставот на ФНРЈ; 

3) Претрес на Предлогот на законот за избирање 
на народните пратеници за Народната скупштина на 
ФНРЈ (Сојузно векје и Векје на народите); 

4) Претрес на Предлогот на законот за измени и 
дополненија на Законот за војните воени инвалиди; 

В) Претрес на предлогот на законот за измени и 
дополненија на војниве судови; 

6) Претрес на предлогот на законот за установу-
вањето знамето на трговската морнарица и бродар-
с т в о ^ на внатрешна пловидба на ФНРЈ; 

7) Претрес на Предлогот на општиот закон за мор-
скиот риболов; 

8) Претрес на Предлогот на законот за опојните 
дроги; 

9) Претрес на Предлогот на Законот за измени и 
дополненија на Законот за државните службеници; 

10) Претрес на предлогот на законот за измени и 
дополненија на Основниот закон за прекршоците; 

11) Претрес на Предлогот на законот за поштен-
ско-телеграфско-телефонските тарифи; и 

12) Претрес на предлогот на општиот закон на 
државната архива. 

Векјето едногласно го усвои предложениот дневен 
ред, па Претседателот им предлага — Општиот пре-
трес на Предлогот на Законот за социјалното осигу-
рување на работниците, службениците и нивните фа-
милии и Предлогот на законот за избирање на народ-
ните пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ (Со-
јузното векје и Векјето на народите) да се изврши 
на заедничката седница дека и Векјето на народите 
е донело таква одлука. 

Векјето едногласнота го усвои овој предлог, па 
Претседателот ја заклучува седницата во 17,30 часот а 
идната ја закажува за сабота, на 21 јануари 1950 го-
дина', во 17 часот со утврдениот дневен ред. 

20 'јануари 1950 година 
Белград 

Претседател, 
Секретар, на Сојузното векје. 

Вида ТоМШич, е. р. Владимир Симич, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА | СЕДНИЦА ОД V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУП-
ШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 20 ЈАНУАРИ 1950 

ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседаваше Претседателот Јосип Видмар. 
Секретар Михајло Грбин. 
Претседателот Јосип видмар ја отвора I седница 

од V, вонредно заседание во 17,10 часом и го чита 
Указот. н& на Народната скупштина на 
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ФНРЈ за свикувањето на Народната скупштина во V 
вонредно заседание за 20 јануари 1950 година. 

" ;те приватни народни пратеници го сослушаа 
чита ,^то на- Указот стое-кји. 

. -оетседателот му соопштува на Векјето дека Вла-
дата ка ФНРЈ во смисла на членот бо од Уставот,' му 
доставила на Векјего па народите па решавање : Пред-
лог на Законот за социјално осигурување на работ-
ниците и службен и на т е и кампите фамилии; Предлог 
на законот за избирање на народни пратеници за Н -
родната скупштина на ФНРЈ (за Сојузното векје и 
Векјето на народите), Предлог па законот за намените 
и дополненијата на законот за р а т и т е воени инва-
лиди од 25 мај 1946 година дополнетиот и изменетиот 
Закон за измените и дополненијата па Законот за 
разните воени инвалиди од 27 ноември 1947 година; 
Предлог на законот за намените и дополненијата на' 
Законот за воените судови; Предлог на Законот за 
востановување знаме на трговската морнарица, и бро-
дарство" о на внатрешна пловидба на ФНРЈ; Предлог 
на општиот закон за морскиот риболов; Предлог на 
законот за опојни дроги; Предлог па законот за из-
мените и дополненијата на Законот за државните слу-
жбеници; Предлог на законот за, измени и дополне-
нија на Основниот закон за прекршоци; Предлог на 
законот за поштенсжо-телегргфско-телефонската та-
рифа и Предлог на општиот закон за државните ар-
хиви. 

Се соопштува дека сите овие законски предлози, 
во смисла па одредбите од Пословннкот иа Век;ето 
на народите, се упатени на Законодавниот одбор ка 
решавање. Исто така се соопштува дека Законодав-
ниот одбор му ги поднел на Векјето своите извештаи 
кои што се отпечатени и со законските пре "лози се 
разделени па народните пратеници и дека ке бидат 
ставени на дневниот ред коса за тоа ке донесе од-
лука Векјето. 

Претседателот понатаму соопштува дека Владата 
ка ФНРЈ му поднела на Векјето на народите Предлог 
на законот за измени н а ' бројот па населението на 
кое што се избира едеп пратеник на Сојузното векј^ 
на Народната скупштина на ФНРЈ по членот 53 од 
Уставот на ФНРЈ. 

Одкога претседателот Видмар го прочита овој за-
конски предлог, Векјето одлучи, во смисла на членот 
72, од Уставот, г л а с а ј ќ и со дигање на рака, да се. 
пристапи кон решавање но овој предлог, и претседа-
телот соопштува дека овој законски предлог ке биде 
доставен на Законодавниот одбор па претрес. 

Се соопштува дека Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ му достави на Векјето на наро-
дите на потврда Указ бр. 48 50 донесен во времето 
по-мегју VIII редовно п V вонредно заседание на 
Народната скупштина ил ФНРЈ, Потврда на овој указ, 
во смисла на Посл ОБЛИКОТ, ке се. стави на дневниот 
ред на заедничката седница па Вгкјето па народите 
п на Сојузното векјс. 

Векјето го усвојува предлогот дека претресот па 
Предлогот на законот за социјалното осигурување на 
работниците и службениците и на »итните фамилии и 
претрес на Предлогот на законот за избирање на на-
редните пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ 
(па Сојузното векје и Векјсто на народите) се из-
врши на заедничката седница на обата дома на На-
родната скупштина на ФНРЈ) . 

Претседателот соопштува дека оваа заедничка 
седница ке се одржи на 20 јануари 1950 година во 
18 часон. 

Се соопштуваат молбите на народните пратеници 
за отсаствне и боловање и на' предлог на Претседате-
лот на В ек ј ето им се -одобрува по четири дена отсу-
ство на народните пратеници: Анте Бабин, Јоца Рајко-
вог, Кериме Мучи. Михајло Апостолски, Хавзи Сулеј-
ман, Живојин Кјурчпч, Добриво је Радосазљсвич, Пе-
тар Мадич, Стане Кавчич и на Едвард Коцбек. 

На предлог на Претседателот на ЈВекјето се усво-
јува дневниот ред Ј а . идната седница: 

1) гласање за Предлогот па законот за социјали:* 
осигурување иа работниците и службениците и па 
кампите фамилии: 

2) претрес на Предлогот на законот за измени нд 
бројот' на населението на кој што се. избира еден 
пратеник на Сојузното иекје на Народната скупштина 
па ФНРЈ ао чл. 53 од Уставот на ФНРЈ; 

3) гласање за Предлогот на законот за избирање 
на народни пратеници за Народната скупштина на 
ФНРЈ (на Сојузното векје и В гк ј ето па народите) , 

4) претрес на Предлогот на законот за измени 41 
дополненија »а Законот за р а т и т е воени инвалиди; 

5) претрес на Предлогот од законот за измени и 
дополненија од Законот за војните судови; 

0) претрес на Предлогот од законот за востано-
вување знаме на трговската морнарица и бродарство 
на внатрешната пловидба на ФНРЈ: 

7) претрес на Предлогот на Општиот закон де 
морскиот риболов; 

Б) претресна Предлогот од законот за опојни дроги; 
•Ј) претрес на Предлогот од законот за намени а 

дополненија на Законот за државните службеници; 
10) претрес на- Предлогот од законот за измени, н 

дополненија и дополненијата на Основниот закон за 
прекршоци; 

11) претрес па Предлогот од законот за поштен-
еко-телеграф око-те;!ефонските тарифи; 

12) претрес на Предлогот од Општиот закон за 
државните архиви. 

Претседателот Јосип Видмар ја заклучува седни-
цата во 17,30 часон, а идната ја закажува во сабота 
21 јануари 1950 година по 17 часон со утврдениот 
дневен ред, 

јануари 1950 година 
Белград 

Сеир етар, Прет се д ате л, 
Михаило Грбин, е. р. Јосип Видмар, е, р. 

З А П И С Н И К 
ОД , ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА V ВОНРЕДНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ И ВЕКЈЕТО НА 
НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ 

ОДРЖАНА НА 20 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА 
ВО БЕЛГРАД 

Претседаваше Претседателот на Векјето на наро-
дите Јосип Видмар. 

Секретар на Векјето на народите Михаило Грби«*. 
Претседавајукјиот ја отвора Ј седница во 1Ѕ часот. 
Скупштниата го утврдува дневниот ред: претрес 

на Предлогот од законот за социјално осигуруваше 
па работниците и службениците и памтите фамилии. 

Одкога известителот на Законодавниот одбор н а 
Сојузното в ек је др Јерко Радмилова ! и известителот 
па Законодавниот одбор на Векјето ма народите д р 
Бранко Чубрилович ги соопштија одборските изве-
штаи, го даде своето експозе за овој законски пред-
лог Министерот на трудот на ФНРЈ .Љубчо Арсов, 
потоа нретседавајук јиот, во согласност со Скуплни-
ната ја заклучува седницата в о 20 часот, а идната ЈА 
з а к а ж у в а за сабота, 21 јануари 1950 година во 9 часа, 
со дневен ред : продолжение на пре г р гост на Пред-
логот* од законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците и службениците и нимиите фамилии. 

20 јануари 1950 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Михаило ' Грбин, е. р. Владимир Симич, е. р. 

з а п и с и и к 
О Д И ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА V В О Н Р Е Д Н О 
ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕК ЈЕ И ВЕЛО ЕТО НА 
НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, 
О Д Р Ж А Н А НА 21 ЈАНУАРИ 1930 ГОДИНА ВО 

БЕЛГРАД 
Претседавал Претседателот на Сојузното в е к ј а 

Јосип Видмар. 
Секретар на Сојузното в ек је Вида Томшид, 
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ПретседавајукјнРт ја отвара седницата во 5,15 
часот. 

Пр очиташ: от записник од I седница Народната 
(Скупштина го прими без забелешка па се преминува 
т а дневен ред: Продолжување претресот на Предлогот 
ма Законот за социјалното осигурување на работни-
ците и службениците и нивните фамилии. 

Зборуваа Гјуро Салај „за", Алекса Томич „за", 
д р Јанко Радмилович „за" Јоза Миливоје кич „за" и 
Пепица Кардељ „за" па претседавајукјиот објави дека. 
е претресот на овој законски предлог доврше;} и ја 
заклучува седница во 11 часа со тоа идната седница, 
ке биде закажана спрема потреба. 

21 јануари 1950 година 
Бел;рад 

Претседател на Векјето 
Секретар, на народите, 

Вида Томи?-.*".?, е. р. Јосип Видмар, е. п. 

З А П И С Н И К 
ОТ) и СЕДНИЦА НА V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА 
НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 21 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот Владимир Симич. 
Секретар Вина Томшич. 
Претседателот ја от в опа II седната во 17,15 часот. ' 
Записникот од т е РД« ип а на V вонредно засе ла-

мне од 20 јануари 1950 година Векјето го прима без 
забелешка. 

Се соопштува дека Владата т ФНРЈ му ја п о -
дале на Сојузното векје потврдата на уредбите- што 
се донесени во времето и ом ег ју VIII редовно заседа-
ние и V вонредно заседание на Народната скупштина 
иа ФНРЈ. 

По предлог па претседателот Век.јето едногласно 
ја тишма потврдата за овие уредби. 

Се соопштува дека* Законодавниот одбо.п му пол-
дал на Сојузното векје на решавање извештај на 
Предлогот на За колот за измена бројот на жителите 
на кој што ке се избира по еден »рате«ик за С о л -
еното в ек је на Народната скупштина иа ФНРЈ по чл. 
53 од Уставот на ФНРЈ. 

Веѕсјето им одобрува отсуство од V вонредно за-
седание поради болест и хитни службени работи на 
народните пратеници: на Миливој«* Р а д о в а о * тот, Ва-
сил Г јорго в ски, Павле Јовичевнч, Исмет Шак-пп. Гјо-
ка Парович, Нимани 1,Јавил, Јоза -Бакрач и на Душан 
Грк. 

Се преминува на позата точка од дневниот реч: 
Претрес на, Предлогот на Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и о п н и т е 
фамилии. 

Претседателот 'соопштува дека претресот на овој 
предлог е довршев па заедничката седница, и кико 
нема предлог за читање на текстот се пристапува кон 
гласањето. 

Г л а с а ј ќ и со дигање на раце В ек је то едиш носно 
го усвои овој законски предлог и го упатува до Вел<-
јето на народите на решавање. . 

Се преминува на втората точка од дневниот ред: 
Претрес на Предлогот на законот за измена бројот 
на жителите на кој што се набира по еден пратеник 
за Сојузното векне на Народната скупштина на ФНРЈ 
по чл. 53 од Уставот на ФНРЈ. 

Откога известителот Моша Пијаде го соопшти 
одборошот извештај, се пристапи кон гласањето. 

Се гласаше со дигање ма раце. Откога ги п -.'гнои 
присутните народни пратеници Претседателот објавува 
дека гласале 211 народни пратеници и- дека сите гла-
сале „за", сошто о в о ј законски предлог во Сојузното 
векје конечно е усвоен оти за неговото примање по 
чл. 72 ет. 4 од Уставот се бара мнозинство од вкуп-
ниот бро ј на пратениците на Сојузното векје а т а ј 
.($ф0ЈЈ1а;иесува 181, 

Натаму претседателот соопштува дека е известен 
дека и Копјето на народите усвоило, истоветен текст 
од овој законски предлог, па го-' става овој извешта ј 
на гласање. Како Векјето го прима о в о ј извештај 
Претседателот објавува дека Народната скупштина на 
ФНРЈ конечно го прими Законот за измените на бро-
јот на жителството на кој што се избира еден пра-
теник на Сојузното век?е на Народната скупштина на 
ФНРЈ спрема чл. 53 од Уставот иа ФНРЈ и дека ово ј 
након во смисла на Уставот ме биде прогласен па 
заедничката седница од обата Дома која што ке се 
одржи во 18 часот. 

Поради прогласувањето на овој закон и поради 
претресувањето на Предлогот на законот за избирање 
на народните пратеници за Народната скупштина ка 
( л Р Ј (Сојузното век је и Век јато на народите), ко ј 
и*.-а по о д лу ката на о бата век ја тре ба да се претре-
сала, на заедничка седмица, Претседателот со приста-
ло кот на Векјето ја заклучува седницата во 17,30 ча-
сот и објавува дека-- идната седница ке биде после 
заклучената заедничка седница а часот на почетокот 
ке се објави на заедничката седница. На таа седиш'-* 
ке се продолжи утврдениот дневен ред на Сојузното 
векје. 

21 јануари 1950 година 
Белград 

I Претседател 
Секретар, па Сојузното ве кје, 

Вида Томшич, е. р. Владимир Симич, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА И СЕДНИЦА НА V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ВЕ!.'ЛЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДАТА СКУПШТИ-
НА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 21 ЈАНУАРИ 1959 

ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал Претседателот Јосип Видмар. 4 

Секретар Јоза Миливојев;«?. 
Претседава јукјиот ја отвара заедничката седница 

но 17.10 часот. • . _ 
I испитаниот записник од минатата седница Век-

јето го прими без забелешка. 
Пред преминувањето на дневниот ред Претседа-

телот соопштува дека Владата ка ФНРЈ му поднела 
на Векјето на народите на потврда уредбите и г о се 
донесени во времето помену VIИ редовно и V вон-
редно заседание на Народната скупштина на ФНРЈ. 

На предлог од Претседателот Векјето ја усвои 
одлуката за потврдата на овие уредби. 

Претседателот натаму им соопштува дека зако-
нодавниот одбор, на Век је то на народите му поднесе 
на Векјето извештај за предлогот на Законот за из-
мени на бројот на жителине на кон што се избира по 
етен народен пратеник за Сојузното некје на Народ-
нава скупштина на ФНРЈ, по чл. 53 од Уставот на ' 
•I1'' РЈ. 

('е соопштува дека Административниот одбор на 
Вс кј ето на народите МУ полнел на В ек јет о- извештај за 
е \: е ко Ро д:тв е -г о - бл а га ји ич кот о работење ио бу џетот 
на Вскјсто на народите за г^итните 1948 и 1949. 

Како известителот на Административниот одбоп 
др П о п н и Га при ло вс ки го прочита одворскиот изве-
штај . а како никој не ге јави "за збор Векјето гл аса јк ји 
со лагање на раис едногласно го усвои овој извештај. 

Се соопштуваат молбите на народните пратеници 
за отсуство и болување, и на предлог од Претседателот 
ил Вскјето им се одобрува по четири дена отсуство 
на народните пратеници Анка Бер. е. Никола Пешев, 
Душан Васнлнјевич, Шевкет М а л а ј с к и и Венко Мар-
ковски. 

Се преминува на првата точка од дневниот .ред 
гласање за Предлогот на Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и нивните 
фамилии. Г л а с а ј ќ и со дигање рака Векјето го едно-
гласно усвои овој законски предлог па Претседателот 
објавува дека БО смисла на Лословннкот на Векјето. 
на народите ке го испрати на Сојузното векје на 
Т А В А Н Е . 
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Се преминува на другата точка од дневниот ред: 
претрес на Предлогот на Законот за измена иа бројот 
на жителите па ко ј што се избира еден пратеник на 
Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ по 
чл. 53 од Уставот на ФНРЈ. 

Како известителот Нинка Петрович го прочита и 
образложи одборскиот извештај, а како никој не се 
јави за збор претседателот во смисла на чл. 72 од 
Уставот го става овој законски предлог на гласаше. 

После пребројувањето а гласајќи-! со дигање рака 
Векјето го усвои овој законски предлог со 118 гласа. 
Што значи дека е гласало повекје од половината од 
вкупниот број на пратениците на Векјето на народите. 
По тоа Претседателот објавува дека овој законски 
предлог во Векјето на народите е конечно усвоен. 

По тоа претседателот им соопштува дека и Соју-
зното векје ги примило и с т о в е т н о г текст од овој за-
конски предлог, спрема тоа Народната скупштина на 
ФНРЈ конечно го усвои овој закон, кој што спрема 
вториот член ке биде прогласен на заедничката сед-
ница на обата дома на Народната скупштина на ФНРЈ, 
а која што е закажана во. часа на 21 јануари 1950 

Тодића . 
Претседателот со одобрение од Векјето на наро-

дите ја заклучува седницата во 17,30 часот дека ид-
ната седница ке биде закажана спрема потреба. 

21 јануари 1950 година 
Белград 

Секретар, • Претседател, ' 
Јоза Миливојева, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

З А П И С Н И К 
ЗА III ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД V ВОНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕК ЈЕ И ВЕКЈЕТО НА 
НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, 
ОДРЖАНА НА 21 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА ВО 

БЕЛГРАД 
Претседавал Претседателот на Векјето на наредете 

Јосип Видмар. 
Секретар ца Векјето на народите Јоза Миливојев;:«. 
Претседавајукјиот ја отвара III седница во 18 часа. 
Прочитаниот записник од II заедничка седница на 

народната скупштина се прима без забелешка 
Се пристапува на прогласувањето на Законот за 

измените на бројот на жителите коп што ке избираат 
еден пратеник за Сојузното векје на народната скуп-
штина на ФНРЈ по чл. 53 од Уставот. 

Г л а с а ј ќ и со дигање рака, Народната п р и -
штина едногласно ја усвои следната одлука: 

..Народната скупштина, на заедничката седница па 
своите домови, Сојузното векје и Векјето на народите 

О д л у ч у в 4 
Се прогласува Законот за измените па бројот на 

жителите на кој ипо се .избира по еден пратеник за 
Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ по 
чл. 53 од Уставот на ФНРЈ, усвоен од Сојузното 
векје и Векјето на народите на нивните седници од 
21 јануари 1950 година. 

Претседавајукјиот објавува дека со тоа е О В О Ј 

Закон .прогласен и дека истиот момент влегол во сила. 
Натаму Претседавајукјиот и предлага на Народна-

та скупштина како натамошен дневен ред на заеднич-
ката седница: претрес на Предлог на законот за изби-
рање на народните пратеници за Народната скупшти-
на на ФНРЈ (Сојузното векје и Векјето на народите, 
кој што Скупштнната едногласно го усвои. 

Како известителот на Законодавниот одбор на 
Сојузното векје др Макс Шнудерл, и известителот на 
Законодавниот одбор на Векјето на народите Милош 
Царевич го соопштија ©дворскиот извештај даде свој 
експозе Потпретседателот на Владата на ФНРЈ и Прет-
седателот на Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ Едвард Кар-
дељ, па Претседавајукјиот го отвара претресот. 

Зборваа Саво Орович „за" и Имро Филакович 
„против", па Прегседазајукјнот објавува дека претре-
сот на овој законоокн предлог е завршен и со тоа е 
исцрпе« дневниот ред на денешната седница и се за-

клучува седницата објавувајќи дека идната заедничка 
седница ке биде четврт часа после заклучувањето на 
засеаните седници на Векјето. 

21 јануари 1950 година 
Белград 

Секретар, 
Јоза Миливојевич, е. р. 

Претседател, 
на Сојузното аекЈе, ; 

Владимир Симич, е. р» 

З А П И С Н И К 
НА III СЕДНИЦА ОД V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА 
НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 21 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА 

ВО БЕЛГРАД 
Претседаваше Претседателот Владимир Симич. 
Секретар Вида Томшич. 
Претседателот Владимир Симич отвара I I I сед-

ница во 19,20 часот. 
Прочитаииот записник од И седница Векјето г» 

прима без забелешка. 
Векјето го усвои едногласно без претресување 

I Д О 1 Н 1 Ш Ш ш т и п а ј иа Л д м и ѕ ^ с т р . ш ѕ в д а т одбор 
Сојузното векје за прегледот и одобрението на смет-
ките на буџетот од Сојузното вск је за 1948 и 194® 
година како и за месеците ноември и декември н«. 
1947 година. 

Се преминува на третата точка од дневниот ред: 
Претрес на Предлогот на Законот за изборите иа на-
родните претек,ицн за Народната скупштина на ФНРЈ 
(Сојузното векје и Векјето на народите). 

Откога овој законски предлог беше претресува« на 
заедничката седница од обата векја, се пристапи кон 
гласање. Гласајќи со дигање на рака Бекјето само ел 
еден глас „плотна" го усвои законскиот предлог и г» 
нсп рак ја на Векјето на народите на решавање. 

Се преминува на четвртата точка од дневниот ред: 
Претрес на Предлогот од законот за измените и до-
полненијата на Законот за војните воени ин залиди. 

Откога известителот на Законодавниот отеор Жи-
вота Гјерманоаич го прочита и го образложи одбор-
скиот извештај, даде свој експо«- Претседателот па 
Комитетот за социјални грижи на Владата на ФНРЈ 
Густав Влахов, потоа Векјето гласајќи со дигање на 
рака едногласно го усвои овој законски предлог и га 
упати на Векјето на народите на решаван,е. 

Потоа Векјето после оопштуѕањето на извештајот 
од известителите на Законодавниот одбор Сулејман 
Филипови« и Михајло Пурови« , на ист начин го усвои 
Предлогот на законот за измениме и дополненијата на 
Законот за воените судеви и Предлогот иа законот за-
востановување на знаме на трговската морнарица « 
бродарство на внатрешна пловидба на ФНРЈ, како пег* 
и шеста точка оа дневниот ред, ги уни ги двата ови« 
предлога на Векјето на народите за решавање. 

Се преминува на седмата- точка од дневниот ред; 
Претрес на Предлогот на општиот закон -за морскиот 
риболов. 

Откога известителот на Законодавниот одбул Ед-
хем Чам© го соопшти одборскиот извештај, говореше 
Вице Буљан „за", па Векјето гл аса јк ји со дигање, н а 
раце, едногласно го усвои овој законски предлог и го 
упати на Векјето на народите нд решавање. 

Се преминува иа осмата точка од дневниот ред: 
Претрес на Предлогот на законот за опојните дроги. 

После соопштување на извештајот ед страна на 
известителот на Законодавниот одбор Ламирег Јоже, 
Векјето едногласно го- усвои овој законски предлог и 
го упати на Векјето на народите на решавање. 

Се преминува па деветата, десетата, единаестата а 
дванаесетата точка од дневниот ред. 

Откога известителите на Законодавниот одбор ДР 
Макс Шнудерл, Мара Нацева и Матеви« Каце ги сооп-
штија одборските извештаи, Векјето едногласно и* 
усва ја и ги упатува на Векјето па народите за пона-
тамошно решавање Предлогот на законот за измените 
и дополненијата на Законот за државните службеници. 
Предлогот на законот за измените и дополненијата иЛ 
Основниот закон за прекршоците, Предлог на законот 
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еа поштенско-телеграфско-телефонската тарифа и Пред-
логот на општиот закон за државната архива, па 
Претседателот дава краток одмор за ^-поредување на 
текстовите од изгласаните законски предлози во двата 
Векја. 

После кратка пауза седницата продолжи и Претсе-
дателот соопштува дека се наполно истоветни тексто-
вите на сите законски предлози изгласани двата 
Векја на ова заседание. 

Откога го прими Векјето овој извештај Претседа-
телот објавува дека со тоа Народната скупштина ко-
нечно ги усвои: 

1) Законот за социјалното осигурување на работ-
ниците и службениците и нимните фамилии; 

2) Законот за избирање на народни пратеници за 
Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното векје и 
Векјето на народите); 

3) Законот за измените и дополненијата на Зако-
нот за војните воени инвалиди; 

4) Законот за измените и доллненијата на Зако-
нот на воените судови; 

5) Законот за востановување знаме на трговската 
морнарица и бродарство™ за внатрешна пловидба н а 
ФНРЈ; 

6) Општиот закон за морскиот риболов; 
7) Законот за опојните дро,ги; 
8) Законот за измени и дополненија на Законот за 

државните службеници; 
9) Законот за измени и дополненија на Основниот 

закон за прекршоците; 
10) Законот за поштенско-телеграфако-телефонока-

та тарифа; и 
11) Општиот закон за државната архива. 
Претседателот објавува дека1 сите овие закони ке 

бидат упатени на Президиумот на Народната скупшти-
на заради прогласување и објавување. 

Векјето го овластува Претседателот да може за-
писникот од денешната седница со секретарот да го 
потпише и објави, потоа Претседателот ја заклучува 
седницата во 20,25 часова. 

21 јануари 1950 година 
Белград 

Претседател на 
Секретар, Сојузното в ек је, 
Томшич, е. р. Владимир Симич, е. р. 

3 А П И С Н И К 
ЗЛ Ш СЕДНИЦА ОД V ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУП-
ШТИНА НА ФНРЈ, ОДРЖАНА НА 21 ЈАНУАРИ 1950 

ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал Претседател Јосип Видмар, 
Секретар др Бранко Чубрилович, 
Претседател Видмар ја отвара Ш-та седница од V 

вонредно заседание во 19,15 часа. 
Прочитаниот записник од минатата седница на Вск-

јето го усвои без забелешка. 
Се преминува на дневнен ред: гласање за Пред-

логот на законот за избирање на народните пратеници 
за Народната скупштина на Федеративна Нр оди а Ре-
публика Југославија (Сојузно векје и Векјето на на-
родните). 

Векјето на народите гласа јќи со дигање на раце 
конечно го усвои овој законски предлог, па го испра-
кја до Сојузното векје на решавање. 

Приминувајкји на натамошниот дневен -ред, а како 
известителите на Законодавниот одбор Саво Оро вич, 
Томо Чикович, Милош Перовиќ, до Бранко Чубрило* 
вич, Косак Павлович, Михаило Грбич и Панко Бра-
шнаров го прочита и образложија одморениот изве-
штај, и како никој не се јави за збор, Векјето на 
Народите гласа јќи со дигање на раце поединечно ги 
усвои овие законски предлози; Предлог на законот за 
измени и дополненија на Законот за воените судови, 
Предлог на законот за установување знамето на тргов-
ската морнарица и бродарство™ во внатрешната пло-
видба на ФНРЈ, Предлог на општиот закон за мор-
скиот риболов, Предлог нд законот за опојните дроги, 

Предлог на законот за измени и дополненија на За-
конот на државните службеници, Предлог на зако-
нот за измени и дополненија на Законот за прекршо-
ците, Предлог на законот за поштенско-телеграфско-
телефонската тарифа и Предлог на општиот закон за 
државните архиви, па ги иопракја до Сојузното векје 
на решавање. . 

Се преминува на последната точка п д дневниот 
ред: Претрес на предлог на законот за измени и до-
полненија на Законот за војните воени инвалиди од 
# 5 , мај 1946 година, дополнет и изменет со Законот 
1*а измени и дополненија на Законот за војните инва-
лиди од 27 ноември 1947 година. 

Како известителот на Законодавниот одбор С р е т к о 
Ж у м е р го прочита одборникот извештај даде свој 
експозе за овој законски предлог Претседателот на 
Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ 

.Густав Влахов, па како не било пријавени говорници, 
јВекјето гласај«јн со дигање на раце конечно го усвои 
р в о ј законски предлог и го упатува до Сојузното 
(векје Јна решавање. 

После кратка пауза Претседателот Видмар му сооп-
ш т у в а на Векјето дека Сојузното векје ги усвои исто-
ветните текстови на овие законски предлози, сошто 
Народната скупштина на ФНРЈ ги усвои овие закони 
(И во .смисла на чл. 75 од Пословни кот на Векјето на 
народите, ке бидат испратени до Президиумбт на На-
родната скупштина на ФНРЈ поради прогласување и 
објавување. 

Потоа Векјето ги овластува Претседателот и секре-
тарот да можат, да го оверат овој записник. 

Пред да се заклучи седницата Претседателот Вид-
мр:.Ј>б овој краток говор им се зах" 1 чува и им че-
(ститк на сите народни пратеници на Векјета на наро-

д и т е на пожртвованата и прогресивна законодавна 
работа за минатото време, па ја заклучува седницата 
шо 20,15 часот. 

2Т јануари 1950 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
јДр Бранко Чубрилович, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

З А П И С Н И К 
ОД IV ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА V ВОНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕК ЈЕ И ВЕКЈЕТО НА 
НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ, 
ОДРЖАНА 21 ЈАНУАРИ 1930 ГОДИНА БО БЕЛГРАД 

Претседавал Претседателот на Сојузното векје 
Владимир Симич. 

Секретар на Сојузното векје Вида Томини. 
Прочитаниот записник од III заедничка седница 

Народната скупштина го усвоји со приредбата на на-
родниот пратеник Михајило Гјуровнч дека известите-
лот на Законодавниот одбор на Векјето на народите 
за Предлог на законот за избирање народни прате-
н и к на Народната скупштина не бил др Бранко Чу-
брилович туку Милош Царевни. 

На предлог на Претседателот на с п у ш т а н а т а се 
усвојува како дневен ред на оваа седница: 1) Потврда 
на Указот на Президпумот на Народната скупштина 
на ФНРЈ донесени во времето помену VIII редовно и 
V вонредно заседание и 2) Предлог на одлуката за 
распуштање на Народната скупштина на ФНРЈ од 
првото свикување. 

Се преминува нг првата точка од дневниот ред и 
Скупштината едногласно го потврдува Указот на Пре-
зидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ у бо. 48 
од 19 јануари 1950 година за разрешување од дол-
жноста на Министер — Претседател на Комитетот за 
водостопанство на Владата иа ФНРЈ Бане Андреев. 

Потоа се премина на втората точка од дневниот 
ред и откога предложувачот Бошко Шиљегович го 
прочита предлогот^ на Одлуката која што ја поднесе, 
Моша Пијаде и другарите народни пратеници од Со-
јузното век је и Векјето на народите, Скупштината, гла-
с а ј ќ и со дигање на рака, едногласно ја усвои одлуката 
за распуштање на Народната скупштина на ФНРЈ од 
првото свикување, која што гласи: 

Б р о ј 11 — Страна 



Страна 284 — Бр сј И СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 15 февруари 1950 

,,Народната скупштина на. ФНРЈ решава: 
1) Народната скупштина на ФНРЈ, чнот период 

на работа отпочна на 31 јануари 1946 година препра-
вање на Устаеотворната скупштина во редовна На-
родна скупштина на ФНРЈ, а согласно со членот 56 
од Уставот излегува на 31 јануари оваа година, се 
распушта. 

2) Се овластува Претседателството на Сојузното 
векје и Векјето на народите да ги вршат работите 
до состанокот нд новата Народна скупштина ,за код 
што се овластени со ! нк лове. ик от. 

3) Се овластува Административниот одбор од Со-
јузното векје и Векјето на народите да ги вршат сво-
ите работи до состанокот на новата Народна скуп-
штина. 

4) Се овластуваат к јмисиите за утврдување на 
автентични текстови на законите усвоени од Народ-
ната скупштина на ФНРЈ да работат додека не го ут-
врдат автентичните текстови на сите закони усвоени 
па V вонредно заседание на ова свикувања на На-
родната скупштина на ФНРЈ. 

5) Се овластува П рези дну мот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ да може да издава акти до состано-
кот на новата Народна скупштина на ФНРЈ кои што 
ги врши Народната скупштина на ФНРЈ врз основа 
на посебни законски прописи. 

6) Озаа одлука влегува во сила веднаш". 
Во смисла на усвоената одлука Скупштина™ го 

овластува Претседателот, га го потпише и објави 
записникот од оваа седница со секретарот. 

, Претседателот на Сојузното век је Владимир Си-
мич, откога во сво ;от подолг говор го изнесе, значе-
њето на законодавната работа на оваа Народна скуп-
штина за зацврстување на законитоста, обновата на 
земјата и изградбата на социјализмот, ги поздравува 
па крајот сите народни пратеници тврдејќи*, дека тие 
со своето учество во оваа работа потполно »а испољ-
и т и ^својата должност и ја оправдаа довербата која 
што им ја почети бродот , потоа ја заклучува сед-
ницата во 21,15 Чекот 

21 јану дои 1950 година 
Белград 

Секретар Претседател 
на Сојузното векје, на Сојузното векје, 
Вида Томшич, е. р. Владимир Симич, е. р. 
шшшшашшш II и 
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