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338. 

Врз основа на точ. 6 и точ. 15 од членот 74 на 
Уставот иа ФНРЈ а по предлог од Претседателот на 
Владата на ФНРЈ, Президиумот на народната скуп-
штина на ФНРЈ издава 

У К А З 
ЗА УКИНУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЕШКАТА 
ИНДУСТРИЈА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ И ЗА ОСНИ-
ВАЊЕ СОВЕТ- ЗА МАШИНОГРАДБА НА ВЛАДАТА 
НА ФНРЈ, ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МАШИНО-
ГРАДБА И ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦРНА МЕ-

ТАЛУРГИЈА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

I 
Се укинува Министерството на тешката индустрија 

на Владата на ФНРЈ. 

II 
За вршење општото раководство со работите на 

машин свадбата и црната металургија од сојузната 
надлежност и координирање дејноста на органите на 
народните .републики надлежни за овие работи се се-
чива Совет за машиноградба на Владата на ФНРЈ. 

На чело ма Советот за машиноградоа на Владата 
на ФНРЈ е Претседател на Советот, кој што е Мини-
стер на Владата на ФНРЈ. 

Советот за машин o градба на Владата на ФНРЈ го 
сочинуваат, освен Претседателот на Советот, Мини-
стер на Владата на ФНРЈ — Генералан директор за 
машиноградба, Министер на Владата на ФНРЈ — Ге-
нерален директор за црна металургија, министрите на 
Владите иа народните републики надлежни за рабо-
тите на машиногралба и претставници на Министер-
ството на народната одбрана што ке го одреди Мини-
стерот. 

Ili 
Се оснива Генерална дирекција, за машиноградба 

на Владата на ФНРЈ како нејзин орган за раководење 
со претпријатијата на машиноградба од сојузна на-
длежност. 

На чело на Генералната дирекција за машино-
градба на Владата на ФНРЈ е Генерален директор кој 
што е Министер на Владата на ФНРЈ. 

IV 
Се оснива Генерална дирекција за црна мета-

лургија на Владата на ФНРЈ како нејзин орган за 
раководење со претпријатијата на црната металургија 
од сојузната надлежност. 

На чело на Генералната дирекција за црна мета-
лургија на Владата на ФНРЈ е Генерален директор, 
ко*ј што е Министер на Владата на ФНРЈ. 

V 
Претседателот на Владата на ФНРЈ ке го изврши 

овој указ. 

VI 
Овој указ влегува во сила со денот на објаву-

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

У. бр. 1308 
12 јуни 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
Ка Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, 
Миле Перуничич, е. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, е. р. 

333 . 

Врз основа на точ. 6 и точ. 13 од членот 74 на 
Уставот на ФНРЈ, а. по предлог од Претседателот на 
Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупшти-
на на ФНРЈ, издава 

У К А З 

ЗА УКИНУВАЊЕ КОМИТЕТОТ ЗА ЕЛЕКТРОСТО-
ПАНСТВО, КОМИТЕТОТ ЗА ЈАГЛЕН И КОМИТЕТОТ 

ЗА НЕМЕТАЛИ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

I 
Се укинуваат Комитетите на Владата на ФНРЈ: 
Комитетот за електростопанство, 
Комитетот за јаглен, 
Комитетот за неметали на Владата на ФНРЈ. 

II 
Сите работи на оперативното раководење од 

надлежноста на овие комитети се пренесуваат во 
надлежност на народните републики. 

Ili 
Претседателот на Владата на ФНРЈ ке го изврши 

сво ј указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Репу б ли ка Југо сл а вија". 

Бр. 1309 
12 јуни 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија! 
Секретар, 

Миле Перуничич, е. р. 
Претседател, 

др Иван Рибар, е. Ј> 



СЛУЖБЕН ЛИСТ 

'МО. 

Врз основа на т о т 6 и точ. 13 од членот 74 на 
Уставот на ФНРЈ, ti по предлог од Претседателот на 
Владата на ФНРЈ, Президиум©!1 на Народната скуп-
штина на ФНРЈ, издава 

У К А З 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ МИНИСТРИ 
НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

1 
Се разрешуваат од должноста: 
Министерот на тешката индустрија на Владата на 

ФНРЈ Франци Лескошек, 
Претседателот на- Комитетот за електростопанство 

на Владата на ФНРЈ инж. Никола- Петрович, 
•Претседателот на Комитетот за неметали на Вла-

дата на ФНРЈ Ограбил Гигов. 

Il 

Се назначуваат: 
За Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател 

на Советот за машин »градба на Владата на; ФНРЈ 
Франц Лескошек, 

За Министер на Владата на ФНРЈ — Генерален 
директор за ма.шиноградба инж. Никола Петрович, 

За Министер на Владата на ФНРЈ — Генерален 
дир е кт OD за црната металургија Страхил Гигов, 

l i l 

Се разрешува од должноста на член на Владата 
na ФНРЈ Антун Бибер, досегашен Претседател на Ко» 
митетот за јаглен на Владета на ФНРЈ и му се ста>ва 
на расположение на Президиумот на Саборот на На-
родна Република 'Хрватска. 

IV 
Претседателот на' Владата на ФНРЈ ке го изврши 

овој указ. 
Овој указ влегува во сила со де.пот на објавува-

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

Бр. 1310 
12 јуни 1950 година^ 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перушчич, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

341. 
Врз основа на чл. 74 точ. 1 од Уставот на ФНРЈ, 

Президиумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија, издава 

У К А З 

ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО I ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 

Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија се свикува в!о I вонредно за-

седание (од Второто свикување) на 26 јуни 1950 
година во 16 часот. 

Бр. 1306 
12 јуни* 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
ва Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Керуничич, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

3 4 2 / 

Врз основа на членот 80 став 2 од Уставот на 
ФНРЈ, а во врска, со Законот за очгштодржавниот 
буџет за 1950 година, по предлог на Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, Владата на. ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ВТОРИОТ ЗАЕМ НА ПЕТГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА 
РАЗВИТОКОТ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА 

Член 1 
Се распакува вториот Народен заем на Петго-

дишниот план за развитокот на народното стопанство 
на ФНРЈ во износ од три милијарди динари. 

Член 2 

Овој заем се запишува преку доброволен Јавен 
упис. Право на упис на заемот имаат сите гр ar j ал« 
на Федеративна Народна Република Југославија, 

Член 3 

Обвезниците на. овој заем гласат на доносителот. 
Формата и текстот на советниците ке ги утврди Ми-
нистерот на финансиите на* ФНРЈ. 

Член 4 
Заемот ке се оплати во срок од 10 години преку 

нзвлечувањето на обзезниците. 
Извлечувањето на обвезнпците ке се врши 

два пати годишно. 

Член 5 

По овој заем државата пла.кја 8% камата годи-
шно. Каматата се плакја унавад и тоа 5% надиме 
редовната камата по секоја обвезница, а 3% во вид 
на згодитоци па имателите од оние обвезници што ке 
бидат извлечени со згодиток. 

Член 6 
Износот што е потребен за амортизација на обве-

зпиците, исплатата на каматите и згодитоцнте ке се 
.предвидуваат секоја година во сојузниот буџет. 

Планот и начинот на извлечување.то на обвезни-
ците за: амортизација и за зг од ит o ци те го пр оп ису в а 
Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Член 7 
Редовната камата по 0|бзезницнте за сето помин 

нато време се исплатува одеднаш, при исплатата на 
гмортизираната обвезница односно згодитокот. 

Среда, 14 Јуни 195(1 Страна 733 — Број. 40 
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Амортизираните обвезници и извлечените згодо-
тоци ке се наплатуваат почнувајќи од 15-от ден по-
сле извршеното и;звл е чу в а ње. 

Застареноста правото на исплата настапува за 
три години' ед денот на доспеалоста за исплата ка 
амортизираната обвезница, извлечениот згоди ток, од-
носно каматата. 

Член 8 
Наплатата на ам o рта заразните обвезници, »зв ле-

чените згодитоци и каматата ослободени се од сите 
даноци и такси. 

Исто така влезниците се ослободени од ситс да-
ноци и1 такси »ако се предмет на наследство или1 по-
дарок. 

Член 9 
Почетокот и траењето уписот на овој заем го 

определува Владата иа ФНРЈ со свое решение. 
Уплатата се врши при самиот упис одеднаш или 

во месечни рати кои што ке се уплатат во срок што 
ке го определи Владата на ФНРЈ во свое решение за 
почетокот и траењето на уписот. 

Член 10 
Општо раководства над работењето околу упи-

сот и уплатата на. заемот врши Сојузната комисија за 
упис на заемот, која што ја именува Владата на ФНРЈ. 

Со работите околу уписот if уплатата на заемот 
раководат републичките, покраинските, градските, ре-
онските, околиските и месните комисии за упис на 
заемот, кои што ги именуваат: владите на народните 
републики. Главниот Извршен одбор на Автономната 
покраина Војводина. Обласниот Извршен одбор на 
Автономната Косовоко-метохиската област, извршниот 
одбор на градскиот и реонскиот народен одбор, а 
ок ол неќат а комисија ја именува извршниот одбор на 
околискиот народен одбор. 

Во своето работење околу организирањето на 
уписот и уплатата на заемот комисиите ке се опираат 
на општествените организации. 

Член 11 
Емисиона!, амортизациона, каматна и лутрпска 

служба по овој заем извршува Државната инвести-
ционе банка на ФНРЈ. 

Член 12 
Настанати или уништени обвезници од овој заем 

не можат да се поништат. 
Член 13 

На подлогата на оћи е обвезници банките можат 
да одобруваат заеми (ломбарди). Условите за одобру-
вање на овие заеми ' ги пронизува Министерот на 
Финансиите на ФНРЈ. 

Член 14 
Се овластува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

да донесува поблиски прописи за извршувањето на 
оваа уредба. 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

12 јуни 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Го застапува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ 

Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 
Милентије Попович, е. р. 

343. 

Врз основа на членот 52 ставот 2 од Законот за 
воените инвалиди од војната, Владата на ФНРЈ, по 
предлог ца. Комитетот за Социјалните грижи на Вла-
дата на ф)1РЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИНВАЛИДСКИТЕ ПРАВА НА ЛИ-
ЦАТА ШТО СЕ ОНЕСПОСОБЕНИ ПРИ ВРШЕЊЕТО 
ДОЛЖНОСТИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДРЖАВНАТА 

БЕЗБЕДНОСТ И НАРОДНАТА ОДБРАНА 

Член 1 
Инвалидските права од Законот за воените инва-

лиди од војната се признаваат: 
1) на лице што добило рана, позрела, озледа или 

болест вршејкји должност за целите на државната 
безбедност и на,родната одбрана, или по случај на 
вршењето на озаа должност, во време од 9 мај 1945 
година до 31 декември 1947 година вклучително, па 
ради тоа неговата сп о-с об ост за стопанисување е на-
малена најмалку за 20%; 

2) на фамилијата, родителите, односно на дедото 
и на бабата од лицето што загинале или умрело од 
раната, поврелата, озледата или болеста добивена под 
околностите од горната точка, односно кое што ке 
умре како инвалид од I до VH група вклучително. 

Член 2 
Лицата што бараат попали болест да им се при-

знаат инвалидските права по оваа уредба, должни се 
да поднесат пријава во срок од година дена од вле-
гувањето во сила па оваа уредба. 

На лицата што не ке поднесат пријава во овој 
срок нема да им се призна правото по оваа уредба. 

Член 3 
Инвалидските прннадлежности по оваа уредба 

почнуваат да течат од првиот ден на следниот месец 
после нејзиното влегување во сила, на кој ден пре-
стануваат времените парични помошти што се испла-
тувани досега по истиот основ. 

Член 4 
Лицата што уживаат инвалидски права по оваа 

уредба не можат едновремено да уживаат инвалид-
ски права што се предвидени по други прописи (по 
Законот за мирнодонските воени инвалиди, Уредбата 
за инвалидите на Народната милиција). 

Член 5 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 

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

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

12 јуни 1950 година 
Д> елград 

.•Претседател на Владата на ФНРЈ 
' и Министер на народната одбрана* 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р, 
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344. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањата 

на Владата -на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство', Владата на ФНРЈ, 
по предлог да Министерот на поморство™ гна ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО СПОСОБНОСТА ЗА ПЛОВИДБА 
КА БРОДОВИТЕ ОД ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА 

ФНРЈ 
Општи одредби 

Член I 
Бродовите од трговската мо ри а p ица на ФНРЈ мо-

жат да пловат само ако е нивната способност за пло-
видба утврдена по одредбите од оваа уредба и ако се 
снабдени со соодветни документи за тоа. 

Член 2 
Способноста за пловидба на бродовите од тргов-

ската морнарица на ФНРЈ се утврдува со прегледу-
вање што се вршат но одредбите од оваа уредба, 
согласно на прописите што се однесуваат на изград-
бата, отпремата и устројство^ на бродовите, како и 
на пропишаниот број на стручно оспособените членови 
на посадата. 

На преглед по одредбите од оваа уредба подле-
пуваат бродовите со nošenje од IO ВРТ, а за бродо-
вите од 10 и помалку ВРТ важат посебните прописи, 
што ке ги донесе Министерот на поморство™ иа 
ФНРЈ. 

Член 3 
Дирекцијата на лупите на чие што подрачје се 

навогја бродот врши прегледување на бродот со цел 
да се утврди неговата способност зи пловидба и 
издава соодветен документ за способноста за пло-
видба. 

Навршување на поодделни видови работи во 
врска со прегледувањето на бродовите може Мини-
стерот на поморството на ФНРЈ да му го довери на 
Југословенскиот Регистер на бродовите. 

И. Прегледување те бродовите 
Член 4 

Пред почетокот на градбата порачачот на. бродот 
е должен да ги поднесе нацртите на бродот до дирек-
цијата на луки,те на чие што подрачје се гради бро-
дот, поради евентуални забелешки за способноста- на 
бродот за пловидба. Во таа цел, должен е бродо-
солственикот или органот на управана со- бродот од-
носно бродарот да и поднесе на дирекцијата на лу-
пште нацрти за обновата, реконструкцијата или такви 
поправања што можат да имаат влијание на способно-
ста на бродот за пловидба. 

Ако работите треба да се вршат во странство, 
-нацртите се поднесуваат до онаа дирекција на лупите 
на чие ипо подрачје се нав ог j а или се предвидува 
дека ке биде дуката на припадноста од бродот. 

Ако работите бидат извршени и покрај ставените 
забелешки, дирекцијата на лупите може да откаже да 
му издаде на бродот документи за способноста за 
пловидба. 

Член 5 
Прегледувањата на бродовите со кои што се 

утврдува нивната шособност за пловидба!, можат да 
бидат основни, редовни и, вонредни. 

При основното и редовното прегледување се врши 
прегледување на целиот брод, а при вонредното — 
прегледување на целиот брод или некои делови ,*д 
бродот. 

Основното и редовното прегледување на бродот 
се врши по барање на б p o до е one тв е и нк o т, органот 
на управѕње односно на бродарот или .заповедникот, 
а вонредното прегледување по решение на дирекци-
јата на лупите. 

Член б 
Основното прегледување на бродовите се врши 

пред влегувањето наѓ бродот во состав иа трговската 
морнарица на ФНРЈ. 

Член 7 
Редовното прегледување на боодот се врши на 

секои 12 месеци, смета јќи од последното потполно' 
прегледување. 

Член 8 
Вонредното прегледување на бродот се врши се-

кој пат кога бродот кг претрпи хаварија; кога бнд 
пов ек j е од 6 месеци во распрема; кога пе се иврши 
обнова на бродот или реконструкција или такви по-, 
прашања што можат да имаат влијание на способно-
ста на бродот за пловидба, или ако го побара тоа 
бродосопотвеникот, органот на. упрашање со бродо-
бродарот или заповедникот на бродот. 

Ова прегледување може да го одреди и дирек-
цијата на луките сама, или по барање на дупката ка-
петанија, ако омета дека постои оправдано сомнение во 
способноста на бродот за пловидба. 

Член 9 
Ако при прегледувањето на бродот се утврдат 

такви мани или недостатоци поради кои што не мо-
жат да се издадат документи за способноста на бро-
дот за пловидба, дирекцијата на лупите писмено ке 
му нареди на заповедникот на бродот овие мани или 
недостатоци да се отстранат зо оставениот срок, и ке 
го извести дека документите ке ги издаде откога ке се 
отстранат сите овие маани или недостатоци. 

Ако се мазните и недостатоците такви да не ја 
загрозуваат сигурноста на бродот и пловидбата, ди-
рекцијата на лупите може, исклучително од претхо-
дниот став да издаде документи за способноста за 
пловидба и едновремено да му нареди писмено на 
заповедникот на бродот мазните и недостатоците да 
се отстранат во поставениот срок. Спрема околно-
стите, дирекцијата на лупите може во ваков случај 
да нареди да се намали бројот на патниците или 
количината на теретот, кои што бродот, ако е во 
потполно исправна состојба-, може да ги превезува. 
Ако мааиигге или недостатоците не се отстранат во 
оставениот срок, на пар ах o дот можат да му се земат 
документите за способноста за пловидба. 

Член 10 
За извршеното прегледување на бродот, дел од 

бродот, опремата или уредите и се плакја накнада на 
дирекцијата на лупите која што го извршува прегледу-
вањето спрема тарифата што ја прописува Министерот 
на поморството на ФНРЈ во согласност со Министерот 
на финансиите на ФНРЈ. 

IH. Документи 
Член 11 

Кога е утврдена способноста на бродот за пло-
видба, се издаваат соодветни документи, и тоа: 

сведоџба за сигурноста — на патнички, брод кој 
што« врши1 меѓународни патувања, и 

ил ови доена дозвола — на секој друг брод што 
подлежува на прегледување, по одредбите од оваа 
уредба. 

На теретни бродови со nošenje од 500 ВРТ 
што вршат меѓународни п а т у в а а kim се издава-, 
покрај илоѕидбе.ната дозвола- уште и сведоџба, за 
исправноста на бродската опрема. 

Важноста на овие документи! трае najn o е ех j е го-
дина дена од денот на издавањето. 

Член 12 
Патнички бродови и теретни бродови со ловекје 

од 500 ВРТ, а кои што вршат меѓународни патувања,,; 
исклучително- можат да бидат ослободени од исполне-
нмето на поодделни одредби, што се содржани BOI 
прописите што важат за заштитата на животите на 
дугјето па море. Ова ослободување не може да се 
даде за определени патувања; а за него решава, ди-
рекцијата на лупите на подрачјето дена се навсгја 
бродот, а му издава на бродот сведоџба за ослобо* 
дузањето. 
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Член 13 
На поодделни бродови, освен оние од чл. 12 од 

оваа уредба, што немаат прописани документи за спо-
собноста за пловидба, односно кси што немаат пое-
дини документи! што се потребна за да се добијат до-
кументите за способноста, може дирекцијата па лу-
дите, во некои случаи времено да им дозволи да вр-
шат определени патувања. Во таков случај дирекци-
јата на луките му издава на бродот времена дозвола 
за пловидба 

IV. Надзор 
Член 14 

Лучката капетанија врши надзор над сигурноста 
на бродот за пловидба, испитува да ли бродот нела до-
кументи за способноста и проверува да ли е состој-
бата на бродот во согласност со односните документи. 

Кај патничките бродови од долга пловидба такво 
испитување мора да се се врши пред секое, патување, 
•кај патничките бродови на голема и мала .крајбрежна 
пловидба — на секој 6 месеци, а кај другите бродо-
ви. најмалку еднаш годишно. 

Член 15 
Кога луч ката капетанија, при вршењето на надзо-

рот врз основа на одредбата од претходниот член, ги 
утврди на бродт мажните или недостатоците, ке му 
нареди на заповедникот да ги отстрани. Ако се мазни-
те или недостатоците та« в pr да можат веднаш да се 
отстранат, а не ја загрозуваат сигурноста на бродот, 
за лицата или за товарот на него, лучката капетанија 
ке му определи па заповедникот срок за отстрану-
вање на овие маани или недостатоци. Овој срок, по 
правило, не може да биде подолг од три месеца. Ако 
во оставениот срок утврдените маани или .недостатоци 
ве се отстранат, можат на бродот да му се земат до-
кументите за способноста за пловидба. 

Ако се мажните или неспособноста такви да ia 
загрозуваат сигурноста на бродот, лицата или това-
рот на него, дупката капетанија може, спрема окол-
ностите, да нареди да се намали, бродот на патниците 
или количината на товарот што е определена за пре-
возење или да забрани да замине бродот и да му ги 
земе документите за способност за пловидба. 

За издадените наредби, кои што мораат да бидат 
писмени и образложени, како и за одземањето на 
документите за способноста за пловидба, дупката ка-
петанија е должна веднаш да ја извести дирекцијата 
на лутате што ги издава документите за способноста 
за пловидба и бродосопственикот или органот на 
упр as ање со бродот, односно бродарот. 

За случај да се одземат документите за способно-
ста па бродот за пловидба, лучката капетанија едно-
времено ке побара вонредно прегледување на бродот 
(чл. 8 од оваа уредба), а дирекцијата на луките во 
срок од 48 часа по приемот на извештајот, ка донесе 
решение за тоа барање на лу нк ат а капетанија, како 
и за правилноста на одземањето на документите за 
способноста на бродот за пловидба. 

Член 16 
Странски брод што се запира во една лука на 

Федеративна Народна Република Југославија, подле-
жу в а на надзор со цел да се утврди да ли има по-
требни документи за способноста за пловидба, а по 
потреба и со цел да се испита да ли состојбата на 
бродот, што се однесува до' неговата способност за 
пловидба, одговара на .неговите документи. При тоа 
ке се признаваат документите што се предвидени са 
меѓународните договори ако пост o ат помегју Феде-
ративна Народна Република Југославија и државата 
на која што и припаѓаа односниот брод. Ако такви 
договори нема, документите ке се признаваат под 
услов на реципроцитет. Ако лучката капетанија, во 
•вршењето на надзорот над сигурноста на бродот и 
пловидбата, утврди на странскиот брод такви маани 
цди недостатоци кои што можат да ја загрозат си-
гурноста иа бродот или лицата на него, таа може да 
фареди да намали бројот на патниците или коли-

чината на товарот, а може да се превземат потребни 
мерки на бродот да му се спречи да замине додека 
не ке биде во возможност да исплови без опасност 
за патниците и посадата. 

За применетите мерки лучката капетанија ке ја 
извести надлежната дирекција на лупите, при што и 
на странските бродови ке се .применат одредбите на 
чл. 15, сг. 4 од оваа уредба. Дирекцијата на дуните 
за ова хитно писмено ке го извести конзулот од др-
жавата чие што знаме бродот вее. За случај да док-
трината странска држава нема овој конзул во Феде-
ративна Народна Република Југославија!, дирекцијата 
на лупите писмено ке го извести Министерството на 
надворешните работи на ФНРЈ, кое што по' дипломат-
ски пат не го извести за случајот претставништвото 
на заинтересираната странска држава. 

V. Правни средства 
Член 17 

Против решенијата на дупките капетани.!! и прво-
степените решенија на дирекцијата на лупите, што се 
донесени врз основа на оваа уредба, има место на 
жалба во' срок од 8 дена .после приемот .на првосте-
пеното решение. 

Жалбата против решението со кое што му се 
забранува на бродот да замине не го задржува извр-
шувањето, 

VI. Казнени одредби 
Член 18 

Ke се казни поради поморски прекршок: 
1) со парична казна од 5.000—50.000 динари: 

а) лицето кое што не поднесе во смисла на чл. 
4 од оваа уредба нацрти за изградба, обнова, рекон-
струкција ti ли такви поправања на бродот кои ипо 
можат да имаат влијание на способноста на бродот 
за пловидба; 

б) Б p o д ос опста ен и кот иди одговорниот раково-
дител од органот на управана со бродот, односно бро-
дарот "кој што- без исправите што важат од чл. 11, 
12 и 13 од оваа уредба стави во пловидба новосагрРу-
ден, односно во странство набавен брод после дово-
гјањето во прва домашна лука, или кој што без тие 
документи држи брод во пловидба; 

в) заповедникот на бродот кој што, без да ги 
отстрани, а спрема дадената му наредба утврдените 
маани иди недостатоци на бродот, отплови со бродот 
на кој што, поради утврдените маани или недостатоци, 
му е забрането да замине од лупата, или му е забра-
нето да превози патници и товар, или отплови со не-
мам ален број патници или товар на бродот, противно 
на дадената му наредба; 

2) со парична казна до 10.000 динари заповедни-
кот на бродот кој што плови со брод кој што1 нема 
соодветни документи што важат од чл. 11, 12 или 13 
од оваа уредба!. 

Vil. Завршни одредби 
Член 19 

Министерот на пом opera от o на ФНРЈ ке донесе 
поблиски прописи за градбата, уредите и опремата на 
бродовите во смисла на, членот 2, како и другите про-
писи за извршувањето на оваа уредба. 

Член 20 
Оваа уредба влегува во сила на I јануари 19Д\ 

година. 
12 јуни 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана. 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. .. 

Министер на поморство то на ФНРЈ,. 
Вицко Крстулович, С. р . 
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345. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на ФНРЈ да донесува уредби по прашањата 
од народното стопанство, Владата на ФНРЈ по предлог 
од Министерот на номорството на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА БРОДСКИТЕ ИСПРАВИ И ЗА КНИГИТЕ НА БРО-
ДОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ 

Член 1 
Бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ мо-

раат да имаат бродски исправи и да водат книги што 
се предвидени со оваа уредба. 

Извесни бродови должни се да имаат односно да 
водат и други исправи и книги до колку е тоа за нив 
предвидено со одделни прописи. 

Член 2 
Бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ 

должни се да имаат уписна листа, која што содржи 
податоци предвидени со прописите за уписувањето на 
бродовите. 

Со уписната листа се докажува државната при-
падност на бродот, неговата намена, категоријата и 
границите на! пловидбата, сопственост, а кај бродо-
вите во државна сопственост уште и органот што 
раководи. 

Уписната листа ја издава органот кој што го из-
вршил увидувањето на бродот. 

Член 3 
На бродот кој што нема уписна листа дозволено 

му е времено да плови под знаме на трговската мор-
нарица и бродарство™ на внатрешната пловидба на 
ФНРЈ само ако има времена пловидбеиа листа. 

Времената пловпдбена листа им се издава на бро-
довите набавени во странство за да патуваат во зем-
јата, како и на бродовите кои што се во странство, а 
ја загубиле уписната листа. 

Времената пловидбена листа им ја издава дипло'-
матско-конзула>рното претставништво да ФНРЈ, а ги 
содржи податоците предвидени со прописите за уии-
сување на бродовите. 

Член 4 
Бродовите што имаат посада укрцава врз основа 

на пропиената исправа за укрцување, како и бро-
довите што патуваат во странство, мораат да имаат 
попис на посадата. 

Со пописувањето иа посадата се утврдува кои 
лица се укрцанн на бродот како посада, за какви ра-
боти и со какви квалификации. 

Понижувањето на .посадата го издава дупката ка-
петанија. 

Надлежната лучка капетанија или испоставата 
односно дилломаггско-конзуларното претставништво на 
ФНРЈ, потврдува на .пописот на посадата кога до-
вода во дуката и кога заминува од дуката. 

Член 5 
Сведоџбата за сигурноста, дозволата за пловење, 

односно времената дозвола за пловење должни се да 
ја имаат бродовите за- кои што е тоа предвидено со 
прописите за утврдувањето способноста на бродо-
вите да пловат. 

Со сведоџбата за сигурноста} се докажува спосо-
бност на бродот да може да плови и овластување 
дека на меѓународните патувања превезува/ опре-
делен број патници. 

Со пловидбената дозвола, односно со времената 
дозвола за пловење се докажува способноста на бро-
дот да плови со определена категорија и во грани-
ците на пловидбата. 

Со сведоџбата за ослободување се докажува дека 
бродот е ослободен за определени патувања од 
исполнувањето на поодделни одредби содржани во 
важекјите прописи за заштита на човешкиот живот 
на море. 

Сведоџбата за сигурност, пловидбената дозвола, 
односно времената дозвола за пловидба и сведоџбатз 
за ослободување ја издава надлежната дирекција на 
луките. 

Член 6 
Теретните. бродови со повекје од 500 ВРТ што 

вршат мег ју паро дни патувања мораат да имаагг све-
доџба за исправноста на бродската опрема со која 
што се докажува исправноста на бродските средства 
и уреди за да се заштитат лудските животи на море. 

Сведоџбата за исправноста на бродската одпрема 
ја издава надлежната дирекција на лупите. 

Член 7 

Бродовите што подложуваат на баждарење спре-
ма прописите за бажларењето, должни се да имаат 
сведоџба за баждарење, со која се докажува бруто и 
нето регистарската тонажа на бродот. 

Сведоџбата за баждарење ја издава дупката ка-
петанија што' го извршува баждарење™ на бродот. 

Член 8 
Бродовите преку 50 ВРТ што превезат терети 

должни се да имаат сведоџба за исправноста на уре-
дите, за укрцување и искрцување терети со која 
што се докажува исправноста на односните технички 
уреди на бродот. 

Оваа сведоџба ја издава надлежната дирекција на 
луките. 

Член 9 
Бродовите што патуваат во странство должни се 

да имаат здравствена листа, освен во случаите за кои 
со одделни прописи инаку е определено. 

Со здравствената листа се утврдува да ли во ду-
ката и во нејзината околија има заразни болести. 

Здравствената листа ја издава л учкан а капетанија* . 
односно испоставата на дуката од која што заминува 
•бродот. 

Член 10 i 
Бродовите, што патуваат во странство должни се 

да имаат сведоџба за дератизација и дезинсекција со 
која што се утврдува кота е на бродот извршена 
дезинфекција. 

Ако бродот нема сведоџба за дератизација и де-
зинсекција, должен е да има сведоџба за ослободу-
вање од дератизација и дезинсекција!, со која што са 
докажува дека бродот е ослободен за определено 
време од повторна дезинфекција. 

Сведоџбата за дератизација и дезинсекција и еве« 
доџбата за ослободување од дератизација и дезинсек-
ција ја издава надлежната лучка капетанија. 

Член l i 
.Бродовите што имаат радио-уреди должни се да 

имаат радио-дозвола, со која што на бродот му ca 
дава право' да инсталира и да; држи радио-уред и 
да го употребува на определениот начин. 

Радио-дозволата ја издава дирекцијата на луки те 
која што е за тоа овластена. 

Член 12 
Бродовите преку 50 ВРТ, како' и; другите o род.иии 

што имаат машинерија со погон преку ISO КС, без 
•оглед на; токажата^ должни се-да водат дневник'HI 
пар ах одот. 
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Во дневникот иа пар аходот се внесуваат податоци 
з-а пловидбата, за вршењето службата на бродот, поса-
дата, патниците, теретите, метеоролошките запазу-
в а њ е поморските и .сите други собитија што .можат 
да бидат од. важност за бродот, државните органи, 
поморство^, за сопственикот на бродот, односно орга-
нот што раководи, што укрцава, примателот на терети, 
осигурувачот или за други заинтересирани лица. 

Член 13 
Бродовите на механички погон преку 50 ВРТ, со 

машинерија преку 150 КС, должни се да водат дневник 
на машинерија та-

в о дневникот на машине рија та се внесуваат по-
датоци за бродскиот погонски уред што1 се важни за 
состојбата на тој уред и за неговото правилно рабо-
тење, за трошењето на погонски от материјал, како 
и други податоци за погонот и за вршењето на слу-
жбата во машинеријата. 

Член 14 
Патничките бродови во долга пловидба и во1 го-

лема крајбрежна пловидба како и другите, бродови 
што имаат преку 400 ВРТ, долнени се да водат здрав-
ствен дневник. 

Во здравствениот дневник се внесуваат податоци 
за здравствената состојба на членовите на посадата 
и патниците и за хигиенските прилики на бродот. 

Член 15 
Бродовите што имаат радо-уреди, должни се да 

водат радио-дневник. 
Во радио-дневникот се внесуваат податоците за 

вестите примени; и дадени по пат на радио, кои што 
се од интерес по сигурноста на пловидбата, како и 
податоците што се во врска со вршењето иа рад но-
ел умсба та. 

Член 16 
Бродовите преку 500 ВРТ, што превозат терети 

должни се да водат книги на теретот, во' која што се 
внесуваат податоци за видот, количината и сместу-
вањето на тер ет ат на бродот. 

Член 17 
Сите бродови должни се да водат книга на ин-

вентарот, во која што мораат да бидат прописани и 
•описани сите предмети на опремата и на прибор от 
на бродот. 

Член 18 
Бродските исправи И книгите мораат по барање 

од поморско-управните и другите овластени органи 
во земјата, како и дипл o м атско-конзу л ар ни т е прет-
ставништва на ФНРЈ во странство да им се покажат. 

Член 19 
Бродските исправи на странските бр®дови се при-

знаваат под услов на реципроцитет. Во поглед на 
направите од тие бродови што се однесуваат на нив-
ната сигурност, за пловидбата, важи чл. 16 од Уред-
бата за утврдување способноста за пловидба на бро-
довите на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 40/50). 

Член 20 
Заради под!o р оки прекршок ке се казни со парич-

на казна до 20.000 динари заповедникот на бродот: 
а) ако на бродот нема која од лрописаните 

бродски исправи; 
4) ако се водат неправилно бродските книги, 

или 
в)" ако по барање од овластените органи чл. 18 

од оваа. уредба не им ги покажат »а овие органи 
бродските исправи и книги. 

Член 21 
Се овластува Министерот на поморството на ФНРЈ 

да донесе поблиски прописи за да се спроведе оваа 
уредба, како и да пропише потребни обрасци!. 

• ЦП 
Oi Член 22 

Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1951 
година. 

12 јуни 1650 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал иа Југославија 
Jocsin БраЈЗ-ТиТО, е. р. 

Министер на поморство™ на ФНРЈ, 
Вицко Крсту лоши, е. р. 

34ѕ: 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на ФНРЈ да донесува уредби ио. прашањата 
од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по пред-
лог од Претседателот на Комитетот за заштита на на-
родното здравје на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ 
НА ОТРОВИ 

Член 1 
» 

За да се заштити народното здравје и да се спре-
чи злоупотребата на отрови, производството и проме-
тот на отрови е под одделен надзор на определени 
државни органи. 

Се овластува Претседателот на Комитетот за за-
штита на народното здравје на Владата иа ФНРЈ лг 
пропише кои хемикалии, дроги и препарати се сметаат 
за отрови во смисла на оваа уредба 

Член 2 
Отрови можат да произведат државните претпри-

јатија за хемиско односно медицинско производство. 
Производството и прометот на отрови се врши во 

рамките на планот. Предлогот на планот на производ-
ството и прометот на отрови од особено јако дејствие 
се изработува во согласност со Претседателот на Ко-
митетот за заштита на народното здравје на Владата 
на ФНРЈ. 

Претседателот на Комитетот за заштита на народ-
ното здравје на Владата на ФНРЈ ке пропише кои 
отрови се сметаат како отрови со особено јако деј-
ствие. 

Член 3 
Продавање на големо отрови со особено јако деј* 

ствие, како и други отрови што му се наменети на ши-
рокото трошење можат да вршат само претпријатијата 
што ке ги овластат министрите за народното здравје 
на народните републики. 

Продавањето на отрови на мало го вршат а п т е -
ките и апотека реките станици, како и државните прет-
пријатија за промет со лабораториски материјал. 

Исклучително, по претходно одобрение од пове-
реникот за народно здравје на обласниот народен од-
бор, продавањето на отрови на мало што се даме® 
пети за широко трошење можат да го вршат и држав-
ните трговински претпријатија и претпријатијата на. 
задружните организации и .задруги. 
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Член 4 
За да се купат отрови со особено јако дејствие 

потребно е одобрение од повереникот за народно 
•здравје на'околискиот народен одбор. Исклучително, 
научните установи за свои потреби, како иј државните 
стопански претпријатија за потребите -на индустријата 
л земјоделието можат да ги купуваат овие отрови 
без одобрење. 

Член 5 
Извоз и увоз на отрови можат да вршат само др-

жавните претпријатија што ке ги овласти Министерот 
на надворешната трговија на ФНРЈ. 

Овластените државни претпријатија за увоз на 
отрови вршат во исто време, опрема утврдениот план, 
и испорачан на увезените количини на отрови на. др-
жавните претпријатија за продавање отрови на го-
лемо. 

Член 6 
Контрола на прозводството и прометот на отрови 

вршат органите на здравствената служба спрема на-
патствијата од Комитетот за заштита на народното 
здравје на Владата на ФНРЈ и напатствијата од репу-
бличките министерства за народно здравје. 

Контролата на- увозот и извозот на отрови ја врши 
Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ. 

Член 7 
Претпријатијата за производство отрови, претприја-

тијата за продавање отрови на големо, претпријати-
јата за извоз и увоз отрови, претпријатијата за про--* 
мет со лабораториски материјал, апотеките и апоге-
ка реките станици, како и .овластените државни трго-
вински претпријатија и претпријатијата на задружните 
организации и задругите за продавањето на отрови на 
мало, должни се да водат одделни книги за прима-
њето и издавањето на отрови. 

Член 8 
Со парична казна до 50.000 динари ке се казни 

лице што неовластено произведува, продава или ку-
пува или на друг начин става во промет отрови, од-
носно неовластено ги изнесува од земјата или внесува 
во земјата. 

А дм магистрати p. н o - к а а н ен а постапка водат и реше-
нија во прв степен донесуваат извршните одбори на 
околиските односно градските народни одбори. 

Член 9 
Поблиски одредби за држањето, чувањето, раку-

в а њ е ^ и издавањето на отрови ке пропише Претсе-
дателот на Комитетот за заштита на народното здрав-
је на Владата на ФНРЈ. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

12 јуни 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Комитетот за заштита 

на народното здравје, -" 
ар Павле Гр er ори ч, е. p. 

347. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на 
Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ 

ИНСТИТУТ ЗА ФИЗИКА 
Член 1 

Називот на Институтот за физика што е основа« 
со Уредбата. за оснивање Институтот за физика 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/148) се менува и 
гласи: „Институт за испитување структурата на ма-
теријата". 

Член 2 
Насловот на Уредбата за оснивање Институт за 

физика се менува и гласи: „Уредба за оснивање Ин-
ститут за испитување структурата на материјата", а в е 
текстот на уредбата зборовите „Институт за физика" 
се заменуваат со зборови: „Институт за испитување 
структурата 'fia материјата". 

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

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

12 јуни 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на наполнета одбрана, 

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

348. 
Врз основа на точката IV од Указот за укину-

вање Министерството на земјоделието, Министер-
ството на шумарството, Министерството на лесната 
индустрија, Министерството на градежите, Министер-
ството -на трговијата и снабдувањето и Министер-
ството на државните набавки на ФНРЈ и за оснивање 
Совет за земјоделие и шумарство, Совет за прерабо-
тува ч ка индустрија, Созет за градежништво и гра-
дежна индустрија, Совет за промет со стока и Совет 
ea саобраћај и врски на Владата на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 27/50), по предлог од Претсела-
телот на сојузната планска комисија, Владата на ФНРЈ 
донесува: 

U А. P Е Д Б А 
ЗА НАДЛЕЖНОСТА ЗА РЕШАВАЊЕ РАБОТИ ОД 
ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНИРАЊЕТО ВО ВРСКА СО 

ПЛАНОТ НА 1950 ГОДИНА 
1. Со оглед на .реорганизацијата на сојузната и 

републичката државна управа а одделно на сојузната 
-и републичките органи на планирањето, а во врска 
со оснивањето на совети во областа на стопанство-
то, — решавањето на работите од подрачјето на пла-
нирањето во врска со планот на 1950 година, преми-
нува од надлежноста на сојузната односно републич-
ките плански комисии во надлежност на сојузните 
односно републичките совети опре?ла одредбите од 
оваа наредба. 

2. Министерствата и комитетите, како сојузните 
.така и републичките, должни се да ги прене,сет за-
дачите од својот основен годишен план, распоредени 
на организациони единици што се изземени од нив-
ната надлежност, на оние органи во чија што надле-
жност тие организациони единици се пренесени. За 
•укинатите министерства и комитети пренесувањето 
ке го изврши надлежниот совет. 

3. Под задачи на основниот годишен план од точ. 
2 се подразбираат задачите кои што произлегуваат . 
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од плановите на основната дејност, како и плановите 
K I T O ги следат (планот на материјалното обезбеду-
вање, работната сила и др.). Заедно со тие задачи се 
пренесуваат и правата и обврските кои што произле-
гуваат од наведените планови а кои што служат за 
нивното остварување. 

4. Сите изменувања во основните годишни пла-
нови на производството, експлотација на саобракјајот 
и врските и инвестиции (наголемување и намалу-
вање плановите, воведување ново производство 
и др.), ги одобрува надлежниот претседател на со-
ветот, односно ресорниот министер — член на сто-
панскиот совет. 

За менувањата на плановите што ги вршат со-
ветите во рамките на својата надлежност, советите 
ке ги известуваат соодветните плански комисии. 

За сите менувања на плановите се известува и 
управата за евиденција во рамките на текјукјата изве-
штаји а служба за извршување на плановите. 

Ако овие изменувања би можеле да влијаат на 
основниот план на пропорциите, претседателот на со-
ветот, односно ресорниот министер — член на сто-
панскиот совет ке поднесе предлог за овие измену-
вања до претседателот на планската комисија на со-
гласност, кој што после разгледувањето го исправа 
своето мнение до стопанскиот совет. За основните 
пропорции по општодржавниот план надлежни се со-
јузните органи, а за основните пропорции по репу-
бличките планови надлежни се републичките органи. 

5. Изменувањата и вирманите во плановите на 
раеиоделбата, како и сите други прашања во воска 
со овие планови (барања да се доделуваат нови 
контингенти, вракјање на пов ек је доделени контин-
генти, забелешки на недостаточните контингенти 
и др.), до колку тие не влијаат на основните планови 
на, пропорциите, ги решава" 'претседателот на советот 
за оние стопански гранки кои што ги обединува со-
ветот, односно ресорниот министер — член на сто-
панскиот совет. 

6. Сите изменувања во динамичките планови за 
секоја стопанска дејност, односно гранка ги врши 
надлежниот претседател на советот, односно ресор-
ниот министер — член на стопанскиот совет, во рам-
ките на годишниот план на таа дејност односи o % 
гранка. 

7. Сојузните ресори ке ги упатуваат барањата за 
пиштење на основниот годишен план на работната • 
сила до Министерството на трудот на ФНРЈ, кое што 
откога ке ги оцени овие" барања ке му ги предложи на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ на одобрение. 

Републичките ресори такви барања ке им испоа-
кјаат на министерството на трудот на својата репу-
блика, кое што во случај на потреба, а по согласност 
со стопанскиот совет на републиката, тие барања кг 
ги испрати до министерството на трудот на ФНРЈ. 

Изменувањата и вирманите во динамичкиот план 
на работната сила во рамките на основниот годишен 
план га одобруваат надлежните министерства на тру-
дот по предлог од соодветниот совет, односно ре-
сорниот министер — член на стопанскиот совет. 

Што се однесува до изместувањата во основните 
планови за издигање иа p rf. оти ички кадиови треба да 
се постапи на соодветен начин. 

8. Надлежноста во работи на планирањето на 
градежните обекти и вонназзришни опреми ке ја ое-
гулира Советот за градежништвото и градежна1 инду-
стрија на Владата на ФНРЈ, во согласност со Прет-
седателот на сојузната' планска комисија,, со одделно 
напатствие. 

9. Расподелбата на отпремата (домашна, увезена 
и репарациона), ке ia врши Министерството на тешка-
та индустрија на ФНРЈ. 

10. Накдано ке бидат донесени прописи за надле-
жноста за ревизија на програмата на инвестиционата 
изградба и идејните проекти. 

Исто така, накнадно ке бидат донесени прописи 
»а надлежноста за одобрување и изменување пла-

Ч 

новите на цените (полна цена на чинењето), и фи-
нине и ски т е il л ан o в и,. 

11. Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 
наредба, и распоредот гранките на дејноста за 
поодделни совети, односно министри — членови на 
стопанскиот;н совет, ке донесува Претседателот на 
сојузниот совет, односно министерот — член на сто-
панскиот совет во согласност со Претседателот на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ. 

12. Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
IV б р 3078 

•7 јуни 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет на Владата 

на ФНРЈ 
и на Сојузната планска комисија, 

Борис Кидрич, е. р. 

349. 
Врз основа на чл. 130 од Законот за социјалното 

осигурање на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, а по предлог од Претседателот на Ко-
митетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОВИ ПЕНЗИИ НА ДРЖАВ-
НИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА КОИ ШТО СЛУЖБАТА 
ИМ ПРЕСТАНАЛА ПОСЛЕ ПРЕВЕДУВАЊЕТО НА 

НОВИ ПЛАТИ 
1. На државните службеници кои што биле преве-

дени на нови плати во смисла на прописите за при-
кадлежностите на државните службеници и службата 
им престанала во периодот од 1 октомври на 1947 го-
дина до денот на влегувањето во сила на Законот за 
социјалното осигурувале на работниците и службени-
ците и нивните фамилии (16 февруари 1950 година), 
па пензијата им била времено определена по Законот 
за изменувањата и дополнувањата на Законот за уста^ 
нов ув ање правото нг? пензија и за пензионисање др-
жавните службеници од 1 декември 1947 година, — ке 
им се определи нова пензија по прописите од Законот 
за социјалното 'осигурување на работниците и слу-
жбениците и нивните фамилии. 

При определувањето нови пензии во пензискиот 
стаж ке се засмета сето време што се признава по 
Законот за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии, а како пензиски 
основ ке се земе платата со додатоци пресметана во 
смисла на Решението on Владата на ФНРЈ за наго ле-
кува Го е платите на работниците, службениците и на-
местенкпите, IV бр. 784 од 7 февруари 1950 година 
(„Службе« лист на ФНРЈ", бр. 10'50). 

2. Новата пензија што е определена во смисла на 
тен. 1 -од ова решение му припаѓа .на уживател от 
почну вајк ји од I март 1950 година. 

Ако е новата пензија поголема од поранешната 
заради тоа што новиот пензиски основ е поголем, на 
уживателот ке му се исплати и разликата помегју но-
вата и поранешната пензија за периодот од пензио-
нирањето до 1 март 1950 година. 

Ако е новата пензија поголема од поранешната 
заради тоа што во пензискиот стаж е засметало вре-
мето кое што по -поранешните прописи не било при-
знато, разликата помегју новата и поранешната пен-
зија не припија за минатото време до 1 март 1950 
година. 

Доколку новата пензија е поголема од поране-
шната заради тоа што при определувањето на новата 
пензија е признат и1 поголем пензиски основ и подолг 
пензиски стаж (повисок пензиски проценат), на ужи* 
вателот ке му се исплати за минатото време од пен-
зионисањето до 1 март 1950 година само оној дел н а 
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разликата помеѓу новата и старата пензија кој што 
^аста.нал заради наголемување™ на пензискиот основ, 

3. Доколку пензијата определена во смисла на 
РОЧ. 1 од ова решение би била помала од поране-
шната времено определена пензија, на уживцУелот му 
припаѓа нова пензија во ист износ во кој што била 
опрелелсна времената пензија. 

4. На службениците од точ. 1 кои што не ги ис-
полнуваат потребните услови за да им се определи 
лична пензија по Законот за социјалното осигурување 
ла работниците и службениците и нивните фамилии, 
и натаму ке им се исплатува пензијата во износ на 
поранешната определена времена пензија. 

5. На фамилии re од липата од топ. 1 од ова ре-
шение на кои што фамилијарната пензија: им била 
времено определена по поранешните прописи за пен-
зиите на државните службеници, ке им се определи 
кова ф а м и л и ј а т а пензија по Законот за социјално го' 
осигурување на работниците и службениците и шта-
лите фамилии. Како основ за да се определи' нова 
фамилијарна пензија ке се земе износот на личната 
пензија која што на умрениот уживател би му при-
паѓала во ова решение. 

Ако вака определена нова фамилијарна пензија 
би била помала от поранешната;, фамилијарната пе>н-> 
зија. и панаму ке се исплатува во износот во кој што-
била определена по поранешните прописи. 

6. Решенија за- да се определи пензијата во сми-
сла на точ. I—5 ке донесува министерството за соци-
јалните грижи на народната република по барања од 
уживателите на пензија. 

7. Поблиски напатствија за да се извршува ова 
решение ке донесува Претседателот па; Комитетот за 
социјалните грижи на Владата на ФНРЈ. 

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

Бр. 1141 
7 јуни 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал па Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

350. 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владета на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на 
Комитетот за радиодифузна служба на. Владата на 
ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА РАДИОТЕХНИЗУМОТ ВО 
БЕЛГРАД ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

1) Радиотехникумот во Белград што е основан 
при Комитетот за .радиодифузна служба на Владата 
на ФНРЈ со Уредбата за оснивање и делокругот на 
работењето на радиотехиикумите ( „ С л у ж б е н лист 
•на ФНРЈ", бр. 84/48), преминува во надлежност на 
Владата на Народна Република Србија. 

2) Службениците од Ра.диотехим<умот во Белград 
како и движи пот и недвижниот имот со кој што ра-
ководи p ад i Јо т ех и ик ум o т заедно со буџетските сред-
ства што се предвидени во предсметката на прихо-
дите и расходите ке ги превземе Владата на Народна 
Република Србија. 

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

Бр,, 2734 
3 јуни 1950 година 

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

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

351. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за платениот го-

дишен одмор на работниците, наместениците и слу-
жбениците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/46 и 
58/47) а во согласност со Претседателот на Владата 
на ФНРЈ, прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТЕНИОТ 
ГОДИШЕН ОДМОР НА РАБОТНИЦИТЕ, НАМЕСТЕНИ-

ПИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
1). Работниците, ваместеницнте и службениците 

стекнуваат право на платен годишен одмор после 11 
месеци непрекината работа во истото претпријатие, 
надлештво, установа или организација, односно кај ист 
работодавач. 

Времето што е проведено на болување и попра-
вање на здравјето, воена вежба или отсуство, поради 
трудно та и порогјај се смета во стажот од 11 месец11 
непрекинато заполтување кај ист работодавач Во овој 
стаж се смета и времето што е проведено па добро-
волни јавни работи, како и времето за кое што ра-
ботникот, наместеникот, или службеникот не работел 
поради тоа дека по налог од надлежниот државен 
орган бил испратен времено на друга јавна работа или 
служба. 

Во стажот не се смета времето проведено на не-
платено отсуство, по приватна работа, времето на нео* 
JI рав да ни изостаноци од работата, како ни времето ка 
отсуствување од работа поради издршка на казна. 

2) На преместени работници, нам естетици или слу-
жбеници им се смета во стажот непрекинатото зало-
СЈЈ^вање за степување правото на платен годишен 
ољмер и времето на непрекинато заполтување што е 
проведено кај претходниот работодавач. 

Времето па непрекинатото заполтување кај прет-
ходниот работодавач се смета во стажот на непреки-
натото заложување кај новиот работодавач и на па-
метниците кои што својот претходен работен однос 
io прекинале со отказ кој што не може да се побива 
или со излегување од работа (чл. 23 и 26 од Уред-
бата за заснивање и престанокот на работните односи 
или па кои што работниот однос им престанал по по-
стсекјиге прописи а поради ликвидација односно Рас-
формирање на претпријатието, надлештво^, устано-
вата или организацијата., односно поради запирот од 
работењето на приватниот работодавач, доколку без 
пресни во работењето самите или но распоредот на 
управата за работна сила засновале 'пов работен однос 
со државни, задружни или општествени претпријатија, 
установи или организации, 

Ке се смета дека работниците без прекин во ра-
ботењето засновал« нов работен однос во смисла на 
претходниот став ако после, разрешувањето од дол-
жноста кај поранешниот работодавач стапиле на ра-
бота ка i нов работодавач во срок о д 10 дена. 

3) На работниците кои"ТЅТо после' истекот на се-
зонскиот прекин на работењето, врз основа на писме-
на обврска се вратиле на работа кај ист работодавач, 
им се смета во стажот за степување правото на платен 
годишен одмор и непрекинатото запомнување .од ми-
с л а т а сезона, како и заложувањето за време сезон-
скиот прекин на работењето, доколку после настапува-
њето па сезонскиот прекин на работењето се прија-
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виле Во срок од 8 дена до надлежната управа за ра-
ботна сила и по нејзиниот распоред стапиле и за 
време на овој прекин останале кај друг работодавач. 

Истото важи и за случај кога работникот што е 
во прашење после завршената работа за време сезон-
скиот прекин влtзe спрема распоредот на управата за 
работна сила на работа кај друг работодавач, а не кај 
оној кај кој што биле запослени за време мин ал arr а 
сезона. 

Q> Годишниот одмор изнесува најмалку ,14 ..дена, а 
j ек је 30 дена во секоја календарска година. 

Годишниот одмор подолг од 14 дена, односно по-
долг од минимални^ се дава на работници, наме ста-
ници и службеници чие што работење или допринос во 
работењето или другите услови на работењето бараат 
подолг одмор, а особено: 

а) на пронајдувачи, новатора рационализатори и 
ударници; 

б) на лица со усилеии интелектуални занимања 
(научни, уметнички, публицистички и ел.); 

в) на лица што работат на подземни или подвод-
ни работи, на работи во жешки погони, како и на 
други лица што работат под особено тешки услови на 
.работење (на пр.: јамски работници, кесонски работ-
ници, работници што работат крај високи печки, ра-
ботници што работат со хемиски средства и ел.); 

г) на стручњаци чие што работење бара особени 
усилија; 

д) на воени инвалиди и инвалиди на трудот; 
r j) на лица на кои што ползувањето на годишниот 

одмор во претходната година им е обу став ен o или не 
било возможно во смисла на ст. 1, 2, и 4 на чл. 5 од 
Уредбата за платениот годишен одмор на работниците, 
н аместе жиците и службениците; 

е) на постари работници и службеници кои што 
подолго време провеле во служба, а првенствено на 
оне што подолго време провеле кај ист работодавач; 

ж) на мајки — доилки и на мајки со позекје деца. 
При определувањето должината на годишниот од-

мор на службениците се зема во оглед и положајот 
кој што службеникот го заззема во организационата 
единица во која што работи. 

На пронајдувач се дава платен годишен одм<^) 
најмалку од 24 дена, и тоа во секоја календарска го-
дина во која што има право на накнада за пронајдок 
по прописите на Уредбата за накнадите, наградите 
и повластените на пронајдуваните, нсваторите и ра-
шкжализаторите. На пронајдуван на кој што му е ис-
платена еднократна накнада, годишниот одмор оа нај-
малку 24 дена му се дава само во онаа година кога го 
стекнал правото да му се исплати накнадата. На поо-
најдувачите може да им се даде и подолг годишен 
Е дм OD од 24 дена, но не подолг од 60 дена. 

На новатор се дава платен годишен одмор од нај-
малку 22 дена, и тоа во онаа година во која ihto го 
добил тоа звание. На новатор може да му се даде и 
подолг годишен одмор од 22 дена, но не подолг од 
50 дена. 

На работник, наместеник или службеник KOI ШТО 
добил звание ранионализатор се дава во односната 
календарска година платен годишен одмор нјмалку 
»д: 

а) 19 дена — ако му е определената накнада до 
10.000 динари; 

б) 24 дена — ако му е определената накнада од 
10.000 до 50.000 динари; 

в) 29 дена — ако му е определената накнада пре-
ку 50.000 динари. 

На рационализатори може да им се даде и подолг 
годишен одмор, и тоа: под условите од точ. а) о,д 
Претходниот став — најповеќе 35 дена, од точ. б) — 
40 дена, а од точ. в) — 45 дена. 

На работник кој што почесното звание ударник го 
задржал најмалку 3 месеца непрекинато или со пре-
кини — 6 месеци во последните 12 месеци, се дава 
првиот следен годишен одмор од најмалку 18 дена а 
на работник кој што званието ударник го задржал 6 
Месеци непрекинато или со прекини 8 месеци во по-
с л е д н и т е ^ месеци, се дава првиот следен платен го-
дишен одмор од најмалку 21 ден. 

На воените инвалиди во работен (службенички) 
однос, ако одат на лекување по одделни прописи (на-
патствие™ за бањско лекување на воени инвалиди — 
„Службен лист на ФНРЈ" бр. 19/48) што им се засме-
тува во годишниот одмор, им се определува годишен 
одмор од 30 дена. 

5) На работниците, наместениците и службениците 
кои што од денот на искористениот годишен одмор 
но миналата година да денот кога настапуваат на го-
дишниот одмор во текукјата година имале повекје од 
7 дена неоправдани изостаноци вкупно, годишниот од-
мор не може да им биде подолг од 14 дена. 

6) ВоЈграењето на. годишниот одмор не се засме-
тува времето кое што работникот, нам&стеникрх 
службеникот го провел на болување гтради..десцо-
ро б н o ст з а pa б o та, поради болест или несреќа, како 
ни" "времето што го провел во бањско или климатско 
ме сто (лекувалиште) со цел на лекување после пре-
лсж^аТГа^кутиа болест иди рецидива на хронична бо-
лест за времето што бил неспособен за работа. 

Исто така, во траењето на годишниот одмор не 
j се засметува времето кое што работникот, наместени-
I кот или службеникот го провел на отслужување на 
j носната вежба, или во изолација поради заразна бо-
лест во неговото жилиште, или на отсуство што е оп-
ределено поради одгледување на болен член на фа-
милијата, како ки времето кое што работница, наме-

1 стеница или службеница го провела на отсуство поради 
. трудната и порогјај. 

Во сите други случаи боравокот во бањско или 
климатско место (лекувалиште) се засметува во го-
дишниот одмор. Во овие случаи годишниот одмор се 
определува едновремено кога и боравокот во бањското 
односно климатското место (лекувал»штето), а ра-
ботникот, наместеникот или службеникот должен е 
сзо;ст одмор да го искористи рЧ) тоа време. 

Ако работникот, намеетеникот или службеникот го 
искористил годишниот одмор пред заминувањето во 
баљското односно климатското место (лекувалиште™), 
•а боравокот в 0 тоа место односно лекувалиште има 
во смисла на претходниот став да се засмета во годиш-
ниот одмор, ке му се. одбие од платата после враќа-
њето од бањско™ односно климатското место (леку-
валиште™) сумата што ја примил за време ползува-
њето на годишниот одмор. Директорот на претприја-
тието, односно надлежниот раководител може да реши 
оваа сума да се наплати и во рати. 

Оболението на работниците, наместениците и слу-
жбениците што ке настапи за време ползувањето на 
годишниот одмор, не го прекинува векје одобрениот 
и започнатиот годишен одмор. «— 
JjL 7) Времето на одобреното отсуство по приватна 

работа кое што преминува седум дена вкупно во елиз 
календарска година, се засметува во годишниот одмор. 
Деновите на такво отсуство преку седум дена се сме-
таат како искористени денови на годишниот одмор, а 
бидејкји да е овој платен, на работникот, наместе-
ни,кот или на службеникот му прппагја плата за секој 
ден од тоа отсуство што е засметано во годишниот 
одмор, до колку истото било бесплатно. 

Секоја ден иа пео и равдан „ЈШСХ&Н o к од работа 
(служба) се одбива од годишниот одмор, и за толкав 
број денови на работникот, наместеникот или на слу-
жбеникот му се намалува годишниот одмор. Во таа цел 
деновите на неоправдани-^ изостаноци мораат да бидат 
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/тврдени ор^Ј^ЈДУМ ..на ..раководителот во секој кон-
кретен случај, и тоа веднаш кога ке настапи случајот, 
хако и да се точно евидентирани од страна на пер_да-
иалната служба^ Овие денови се собираат од денот на 
лскорнстепно¥ "одмор во миналата година до денот 
кога работникот, наместени,кот или службеникот стапи 
на годишен одмор во текукјата година. 

Деновите на неоправдани^ изостаноци од работа, 
што се одбиваат од годишниот одмор, не се сметаат 
'.сако денови на искористен годишен одмор, на поради 
тоа за тие денови работникот, наместеникот или слу-
жбеникот пема право па плата . 

8) За време на годишниот одмор работниците, на-
мес! сушите и службениците имаат право на редовна 
плата. Редовната плата ги оифакја и постојаните до-
датен:!, ѕ; тоа: кај работник — додаток за непрекинато 
заполтување, додаток на гредработннк (бригадир), до-
даток за вонредни услови на работењето и додаток за 
одвоен живот, а кај службениците — функционалниот 
додаток, посебниот личен додаток в 0 постојан месе-
чен износ, премиерот додаток и додатокот за одделен 
живот. 

Платата која што припагја на работник, наместе-
ни« или службеник за време годишниот одмор, се 
определува: 

а) на работник кој што работи по норма — во 
износот на просечна дневна плата за редовно работно 
време во текот па последните три месеца (78 дена) 
што ги провел стварно на работа; 

б) на работник кој што се плакја по работен час 
— во износот на платата по работниот час што ја при-
мал во време на заминувањето на годишниот одмор; 

в) на службеник или на работник (наместен:«) 
што е платен со месечна плата — во износот на месеч-
ната плата што ја примал во времето кога заминал 
на годишниот одмор. 

Како работниците за деновите на неделниот одмор 
во кои што не се работи, не примаат плата, не им при-
шија плата за тие денови нити во време на користе-
њето на годишниот одмор. 

На работниците што примаат плата уназат, им се 
исплатува платата што им прппагја за време на го-
дишниот одмор пред да заминат на годишен одмор 

9) Паричната накнада за неискористениот годишен 
одмор на која што работникот, наместеникот или слу-
жбеникот има право под условите од чл. 5 ма Уред-
бата за платениот годишен одмор на работниците, 
нѕместениците и службениците, одговара на редовната 
плата која што му пр ип а-г ја за време на годишниот 
одмор (ст. I точ. 8 од ова напатствие). 

На работниците, наместениците и службениците 
на кон што користењето на годишниот одмор им е 
обуставио ила не им биде овозможено да го користат, 
во смисла ка ст. I, 2 и 4 на чл. 5 од Уредбата за пла-
тениот годишен одмор на работниците, наместепиците 
и службениците, им припаѓаа парична накнада во из-
носот па редовната плата за онолкав број денови на 
Годишниот одмор колку што- им е определен со па-
споредот за користењето па годишниот одмор. 

10) Хонорарите службеници имаат право на пла-
тен годишен одмор под исти услови како и другите 
службеници, ако им е хонорарната служба единствено 
или главно занимање и ако ја вршат таа служба во 
работно време чнјата должина одговара на редовното 
работно време на службениците на иста или слична 
работа. 

11) Со денот на влегувањето во сила на ова на-
патствие престанува да важи Напатствие^ за спрове-
дувањето на Уредбата за платениот годишниот одмор 
на работниците, наместениците и службениците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 82/47 и 66/48). 

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

Бр. 3030 
7 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Вечеслав Хољевац, е. р. 
Согласен, 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

352. 
Врз основа на чл. 28 од Уредбата за усталување 

па работната сила и за ускладување плановите па 
работната сила со планот на платниот фонд и со пла-
нот на обезбеденото снабдување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4,50), прописувам следно 

U А П h T C Т Е Н Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ СТ. 4 ТОН. 6 ОД ОДДЕЛОТ 
IH HA НАПАТСТВИЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ УРЕД-
БАТА ЗА УСТА ЛУ В АЊЕ НА РАБОТНАТА СИЛА И 
ЗА УСКЛАДУВАЊЕ ПЛАНОВИТЕ НА РАБОТНАТА 
СИЛА СО ПЛАНОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД И СО 
ПЛАНОТ НА ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ, БР. 
1938 ОД IO ФЕБРУАРИ 1050 ГОДИНА („СЛУЖБЕН 

ЛИСТ НА ФНРЈ", БР. H/50). 
Во ст. 4 точ. 6 од одделот III од Напатствие™ за 

спроведување Уредбата за усталување на работната 
сила и за ускладување плановите на работната сила 
со планот на платниот фонд и со планот на обезбе-
деното снабдување, бр, 1936 од IO февруари 1950 
година, прописано е: 

„При заверкава на списоците на потрошач ит е 
попер е ист в от o на трговијата и снабдувањето на око-1 

лискиот народен одбор должно е да води сметка 
вкупниот број на потрошените спрема поднесените 
списоци да не ја премине квотата на потрошачките 
карти што е одобрена со планот за односната око-
лија (град). Поверенството на трговијата и снабду-
вањето на околискиот (градскиот) народен одбор ке 
го и в е р и списокот на п о т р о ш а ч к е со кој што се 
требувазт потрошачките карти за следниот месец само 
под услов подносителот на списокот да го оправдал 
кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ утро--
шокот на картите за минатиот месец". 

Поради правилното спроведување на оваа одредба 
филијалата на Народната банка на ФНРЈ ке постапи 
на следен начин: 

На претпријатијата (надлештвата, установите), 
месните народни одбори и другите органи што се 
овластени да издадт потрошачки карти на потроше-
ните, филијалите на Народната банка ке им издадат 
потрошачки карти врз основа на списокот на потро-
ш а ч к е што е заверен од страна на поверенството на 
трговијата и снабдувањето па .околискиот (градскиот, 
реонскиот) народен одбор само тогаш ако подноси-
телот на требувањето: 

а) ги вратил нотрошачките карти што не се 
издадени на потрошените, т. е. ако извршил пресметка 
на издадените потрошачки карти за минатиот месец; и 

б) ги предал пропишаните налепени неискори-
стени' купони што се исечени од потрошачките карти 
за минатиот месец било заради снабдевеноста на по-
трошачи^ со извесни артикли, било поради неоправ-
дани изостаноци од работа или влегување на работа 
во текот па месецот ел. 

На претпријатијата и на другите органи од пред-
ниот став што ке и поднесат на филијалата на На-
родната банка на ФНРЈ заверено треб ув ање на по-
трошач,ките карти, филијалата нема да им- издаде по-
трошачки- карти се додека тие не ги извршат пресмет-
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ките што се споменати под а) и б). За тоа фили-
јалата ѕна Народната бан«а на ФНРЈ ке го навести 
веднаш извршниот одбор н ј околискиот (градскиот, 
реонскиот) народен одбор, кој што е должен најдоц-
на во оро« од 5 дена да превземе мерки за да се 
Извршат пресметките, а виновниците да се повикаат 
на одговорност, како не би останале потрошачите без 
Потрошачки карти. 

Претпријатијата (надлештвата и установите), ме-
сните народни одбори и другите органи што поднесу-
ваат требу в ања на потрошачки карти должни се со 
филијалата на Народната банка на ФНРЈ да ги извр-
шат пресметките што се . опоменати под а) и б) во< 
срок од 5 дена по приемот на потрошачките карти. 
Во случаите кога се картите примени после 25-иот в о 
месецот за кој што важат тие карти, пресметката ке 
се изврши најдоцна до крајот на тој месец. 

Бр. 2617 
Белград, 5 јуни 1950 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стока, 

Осман Карабегович, е. р. 
353. 

Врз основа на чл. 45 а во врска со чл. 17, 41, 43 
и 44 од Уредбата, за накнадите, наградите и повласти-
ците на пронајдувачите, нсваторите и рационализа-
торите („Службен лист на ФНРЈ" бр. 40/49), пропи-
сувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАНА НА УРЕДБАТА ЗА НАКНАДИТЕ, 
НАГРАДИТЕ И ПОВЛАСТИ ЦИ ТЕ НА ПРОНАЈДУВА-

НИТЕ, НОВАТОРИТЕ И РАЦИОНАЛИЗАТОРИТЕ 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. На секој пронајдуван, новатор и рационализатор 
' му пр ип ar ја право1 на накнада и повлстици врз основа 
на издадената му п р о н а ј д у в а л а сведоџба, односно 
новаторска диплома или рационализаторско уверение, 
ако пронајдокот, техничкото унапредување — нова-
торството или рационална ат o рекетот предлог се при-
мени на искористување (чл. I ст. I од уредбата). 

За случај да е примен пронајдокот односно тех-
ничкото унапредување или рационализаторскиот пред-
лог на искористување и пред да истече пронајдувач-
ката сведоџба, новаторската диплома или pацетонали-
ѕаторокото уверение, правото на накнада на нканите 
автори се смета од денот на почетокот на искористу-
вањето на логичниот пронајдок, новаторство или ра-
ционализатрскиот предлог (чл. I ст. 2 од уредбата). 
Во овој случај на пронајдувачот му принагја право 
на накнада како да е во прашање техничко унапре-
дување (иоваторство), со тоа разликата помегју но» 
ватороката и пронајдувачката накнада да се исплати 
после издавањето на пронајдувачката сведоџба (чл. 
67 ст. 2 од Закон,ст за пронајдоците и техничките 
усовршувања). За техничко усовршување што е при-
мено на искористување пред да се издаде новаторска 
диплома, односно рационализаторско уверение можат 
да се даваат аконтации на накнадата во вид на пре-
мии (чл. 50 од Законот за пронајдоците и техничките 
•усовршувања), со тоа после издавањето на новатор-
оката диплома односно раци он а л his аторск o то уверение 
да се засмета таа аконтација во накнадата. 

2. Во смисла на чл. 40, а во врска со чл. 49 од 
Законот за пронајдоците и техничките усовршувања, 
висината на навнадзта, по правило, се определува во 
'овисност од следните факти: 

а) од техничкото значење и степенот на опште-
ствената корисност на пронајдокот; 

б) од заштедата и другите корисни ефекти кои 
што применувањето на пронајдокот ги дава на на-
родното. стопанство; 

в) од степенот на довршен оста на пронајдокот; 
г) од траењето на применувањето на пронај-

докот; и 
д) од значењето на пронајдокот за комплек-

сниот стопански план. 
Мегјутоа за да би се определувала правилно ви-

r.UiHfliTA (Hrt ил.Јлнлтгл.тл umna ил гс впм« гмртј/Д , M оа лити 

податоци што ке се приберат со цел на правилно из-
вршување или проценување на ползите од секој спо-
менат факт. Тие податоци во сушноста ги сочинуваат 
елементите што ке се земат во оглед при ооставањето 
в з претсметката на рентабилнтетот за секој неод-
делен пронајдок, односно за секое поодделно нова-
торст&о или за секој неодделен рационализаторски 
предлог (чл. 17 од уредбата). 

Со предометката на рентабилитетот дефакто се 
определува вкупната заштеда односно вкупната полза 
што се постигнува со искористувањето на пронајдо-
кот '•односно техничкото усовршување. Таа вкупна 
заштеда, односно ползата ја чини основата на нак-
надата за пронајдокот, новаторството или за рацио-
налнзаторскиот предлог (чл. 9 од уредбата) ,а самата 
висина на накнадама во овисност од утврдената ос-
нова на какнадата, се определува со помошт на та-
белата и чл. 28 од уредбата. Висината на определе-
ната накнада може да се наголеми во случаите и "во 
процентите што се предвидени во чл. 29 од уредбата. 
Мегјутоа, во овисност од степенот на привршеноста 
(разработеноета) на пронајдокот, односно на технич-
кото усовршување, висината на определената накнада 
ке се и агол еми аналогно на чл. 30 од уредбата. 

3. Право на накнада припагја на авторот од пpo-
li a j дс кот, односно техничкото усовршување за време 
додека трае искористувањето на неговиот пронајдок 
односно техничкото усовршување, и тоа: 

а) за пронајдоците право на накнада трае нај-
повеќе 15 години со исклучевте на заводских про-
најдоци (чл. 14, ст. 3 од Законот за пронајдоците), 
за кое што правото на накнада трае на јповеќе три 
години; 

б) за технички усовршувања (новаторска и 
рационализаторски предлози) правото на накнада трае 
на јповеќе три години. 

Доколку пронајдокот, односно техничкото усовр-
шување се искористува подолго од споменатите сро-
кови, Претседателот на Сојузната планска комисија 
може да го продолжи времето на траење на правото 
за накнада врз основа на образложено барање од 
онаа организациона единица која што го искористува 
логичниот пронајдок, односно логичното техничко 
усовршување (чл. 25 од уредбата). 

Ако Сојузната односно републичката управа за 
пронајдуваново објави дека определеното техничко 
усовршување е преминато поради општиот технички 
напредок, тогаш Претседателот на сојузната односно 
на републичката планска комисија може да објави дека 
престанува и правото на заштита на логичното тех-
ничко усовршување, а со самото тоа едновремено пре-
станува и натамон-ното право за накнада на авторот 
макар да. срокот од три години уште не истекнал (чл. 
47, ст. 2 од Законот за пронајдоците и чл. 25, ст. 3 
од уредбата). 

4. Наградите и накнадите што се утврдуваат и 
определуваат во смисла на одредбите од чл. 1", 23 и 
36 од уредбата, се исплатуваат: 

а) награди што ги определуваат и доделуваат 
државните стопански претпријатија и адмннистративно-
оперативните раководители по чл. 36 од уредбата од 
средствата на фондот на раководството односно од 
централниот фонд на раководството, а доколку овие 
награди ги доделуваат другите органи на државната 
управа — од буџетските средства на соодветниот ор-
ган на државната власт; 

б) накнадите што ги определуваат државните 
стопански претпријатија и адли шет p ат ивн o- оиер а тие -
нит е раководители по чл. 23 од уредбата, — од сред-
ствата на фондот за слободно' располагање, а доколку 
овие накнади ги определуваат и доделуваат другите 
органи на државната управа — од буџетските сред-
ства на соодветниот орган на државната власт. 
ОДРЕДУВАЊЕ НАКНАДА ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕД-

СМЕТКАТА НА РЕНТА,БИЛИТЕТОТ 
5. Со претсметката на рентабилитетот по чл. 10, 

ст. I од уредбата се пресметува вкупната заштеда 
1лта 1Т1ТП лп, тттст,u,nu лтд rr\ w v n , nor, гтлгпд,».ртл ма. rm rv. 
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иајдокод, односно техничкото усовршуван.е. Ири со-
здавањето на претсметката ма рентабилитетот добро 
е да се изврши техкичко-економска анализа на сите 
факти што се од влијание на заштедат односно на 
ползите при искористувањето на пронајдокот или тех-
ничкото усовршување. 

Ако на пример со искористувањето на пронајдо-
кот односно на техничкото усовршување се заште-
дува работење на лугје или работењето на лугјечо 
се заменува со машина, таа заштеда, во поредба со 
поранешната состојба, во прв ред се изразува на пла-
тите и на надниците. Во тие случаи едновремено мо-
жат да настапат и други видови на заштеди (мате-
ријал, енергија, и th.) . 

Значи, ако е збор за некој пронајдок, односно 
техничко усовршување кос што се состои во машина, 
машински дел, справа, или постапка со помошт па 
која што ке се наголемп производствената сида на 
лугјето. односно производствената сила на организа-
ционата единица која што го искористува тој про-
најдок, односно тоа техничко усовршување, во по-
редба со порано употребуваната слична машина, ма-
шински дел, справа или постапка без оглед на кој 
начин се носиш нува тоа наголемување на производ-
ствената сила (наголемување коефициентите на кори-
сното работење, подобрување на ćas fi наголемување 
па временското од стојанис помегју генералните по-
правања ка машините и уредите и ти.), со планот 
предвидената количина на производството на опре-
делениот временски период ке биде произведена за 
пократко време или за планираното време ке биде 
произведена поголема количина на производите. 

Во вакви случаи, преку искористувањето на по-
одделни. пронајдоци и технички усовршувања, орга-
низационата единица може да ги повиси своите норми 
за изработка, односно да ги снизи своите норми на 
времето со тоа предометката на заштедата да се из-
врши врз основа на планските цени пред да се из-
менат нормите. Вакви заштеди добиваат свој дефини-
тивен израз во полната цена на чинењето на произ-
водството или работењето' при чието извршување' се 
искористува логичниот пронајдок, односно технич-
кото усовршување. 

При сето ова треба да се имаат пред вид не само 
непосредното засметаните заштеди туку и сите други 
ползи споменати во чл. 40 од. Законот за пронајдо-
ците и техничките усовршувања. Вредноста на тие 
ползи ке се определува со процена, ако не е возмо-
жно точно да се пресметаат, а нивниот паричен износ 
ке ја сочинува основата на накналата (чл. IO ст. 2 од 
уредбата). 

6. За пронајдоците со предсметка на рентабилпте-
тот се засметува вкупната заштеда која што со иско-
ристувањето на пронајдокот се постигнува во сите 
гранки на народното стопанство во кои што тој про-
најдок се искористува. 

7. За техничките усовршувања со предсметката 
на реитабилитетот се засметува заштитата која што 
се постигнува со искористувањето на логичното- тех-
ничко усовршување во претпријатието на кое што 
му е пријавено и во кое што е примена на искори-
стување, односно во соодветната стопанска гранка 
(чл. IO, ст. I од уредбата). 

8. Со претсметката на рентабилитетот се засме-
тува! заштедата за една година искористување на 
пронајдокот, односно техничкото усовршување сме-
тајќи од денот кота е започнато искористувањето'. 
Ако почетокот на искористувањето не се поклонува 
со почетокот на планската година, заштедата се пре-
сметува за дотечената планска година врз основа на 
текукјиот план, а доколку едногодишното' траење на 
искористувањето се пренесува и на следната година', 
заштедата за преостанатиот дел на едногодишното 
траење на исползувањето ке се пресмета спрема пер-
спективниот план за таа следна година. Така на при-
мер, ако искористувањето започнало на 1 август 1949 
тогаш заштедат^ се смета од 1 август 1949 до 31 јули 
1950 година. При тоа заштедата за 1949 годишна се 

заштедете за 1950 година спрема перспективниот план 
за таа година (чл. 12, ст, I од уредбата). 

За првата година на искористување со претсмет-
ката на рентабилнтетот се пресметува за шт е дата од-
носно корисноста на пронајдокот која што се постиг-
нува само во стопанската гранка на која што и при-
п а ѓ а органот што е надлежен за утврдување осно-
вата иа нагнала (ил. 18, тон, а) во врска со чл. 12, 
ст. 2 од уредбата). 

За техничките усовршувања за првата година на 
нивното искористување се пресметува само онаа за-
штеда која што се постигнува: 

а) во претпријатието ако техничкото- усовршу-
вање на тоа претпријатие му е пријавено и само во 
тоа п р е т п р и ј а т и е п р и м е л о на и с к о р и с т у в а њ е ; 

б) во претпријатијата на дирекции* или во прет« 
пријатната во рамките на цело министерство или ко-
митет доколку едно определено техничко усовршу-
вање в е кј е првата голића се искористува не само ва 
едно претпријатие туку и во претпријатија во дело-
кругот на поодделни дирекции, односно во претпри-
јатија ипо се во делокруг на цело надлежно мини-
стерство или комитет (чл. 78 од Законот за пронај-
доците и техничките, усовршувања во врска со чл. 
12, ст. 2 «;т уредбата). 

9. За пронајдоците, односно за техничките усо-
вршувања niro се искористуваат-помалку од една го-
дина пресметката на рентабнлнтетог се состава' 
спрема фактичкото траење на искористувањето а во 
сезонските гранки на стопанството само за периоде-
додека трае сезоната. 

За пронајдоците, односно за техничките усовршу-
вања што се однесуваат на производството' или на 
работењето што не се повторува, претсметката на 
рентабнлитетот се состава спрема програмата на про-
изводството односно на работењето. 

30. Како со предсметката на рентабилитетот се 
пресметува заштедата, -односно проценува ползата 
која кито во сушнота ја претставува основата на н а ј -
малата, и тоа за една година искористување на про-
најдокот, односно техничкото усовршување, вака 
утврдената основа на накнадата важи и* за следните 
години на искористување доколку обемот на иско-
ристувањето не се изменил значително. Под значи-
телна измена, во смисла на чл. 15 од Уредбата се 
смета онаа измена со која што основата на иакнадата 
се наголемува или намалува за 30%, Во овој случај, 
т. е за случај на значителна измена, се состава нова 
преломен« на рентабилна-ет от. Новата предсметка на 
рентабилитетот се состава најдоцна два месеца после 
завршетокот ma планската година откога на крајот 
на планската година здолжптелно ке се изврши про-
верка да ли -основата на накнадама се повисила или 
намалила за 30%. 

11. Пред сметката на рентабилнтетот мора да се 
состави најдоцна 15 дена после приемот на пронај-
докот, односно техничкото усовршување на искори-
стување и во тој срок на авторот ке му се испрати 
препис на предсметката на рентабилитетот. 

12. Доколку спрема чл. 11 од уредбата со приме-
нувањето на пронајдокот, односно на техничкото 
усовршување би се постигнале заштеди, но едновре-
мено и наголемиле трошком ите на производството, 
т. е. би се наголемила полната цена на чинењето на 
самиот предмет што е изработен спрема пронајдокот, 
односно спрема техничкото усовршување во однос 
иа поранешната полна цена на чинењето од истиот 
предмет (односно предметот од ист вид) од вкуп-
ната заштеда ке се одземе износот кој што го прет-
ставува наголемување™ на полната цена на чине-
њето од логичниот предмет, што е изработен спрема 
пронајдокот, односно техничкото усовршување. 

Од ова произлегува дека елек определен пронај-
док, односно дека едно определено техничко усовр-
шување може да биде искористено на два начина 
и тоа: i 

а) во смисла на производството на самиот 
предмет спрема пронајдокот, односно спрема технич-



Среда, 14 јуни 1950 СЛУЖБЕН ЛИС! ^^ Број 40 - Страна 76 

б) во смисла на употребата ка предметот што 
е иро,изведен опрема пронајдокот, односно спрема 
техничкото усовршување во производството или во 
стопанско™ работење воопшто на онаа организаци-
она единица која што ma тој начин го искористува 
Дотични от пронајдок, односно дотичи ото техничко 
усовршување. 

Во врска со опоменатите возможности на искори-
стувањето »а поодделни пронајдоци односно тех-
нички усовршувања, при составањето на предсмет-
ката на рентабилитетот за пресметување на заште-
дите (чл. 7 Од уредбата) ке се земат во оглед сите 
елементи кои што можат да бидат предмет »а за-
штеди, т. е. сите елементи, кои што макар по кој 
основ можат да претставуваат полза за организаци-
оната единица која што искористува еден определен 
/пронајдок, односно едно определено техничко усовр-
шување. 

13. Елементи што- како предмет на заштеда, од-
носно полза се јавуваат најчесто и треба да се земат 
во оглед се следни: 

а) Материјал • 
Материјалот како елемент на заштедата д oteo r ja 

во оглед како во организационите единици што про-
изведат предмети спрема пронајдокот, односно спре-
ма техничкото усовршување, така и во организацио-
ните единици кон што во своето производство или 
во своето стопанско работење воопште го употребу-
ваат предметот што е произведен спрема пронајдо-
кот, односно спрема техничкото усовршување. Како 
елемент на заштедела или како елемент на oa ви шок от 
на трошковните (чл. 11 од уредбата), ке се искаже 
само оној материјал кој што при искористувањето на 
пронајдокот или на техничкото усовршување се за-
штедува дејствителео, односно претставува одвишок 
на трошкови,те. 

При ова одделно внимание треба да се обрне на 
заштедете tra материјалот која што се изразува со 
тоа што едеп вид на материјал (поскап) се заменува 
со друг вид материјал (поефтин) или обратио'. Исто 
така, одделно внимание треба да се обрне на пронај-
доците и техничките усовршувања што овозможуваат 
t o помошт не нив странскиот материјал да биде за-
менет со домашен. Во Обата случаја важи претпо-
ставката дека замената на материјалот не оди на ште-
та на квалитетот на производите, односно работе-
њето. 

Одделна- забелешка во врска со материјалов треба 
. да се направи за отпадоците. 

Доколку отпадоците се намалуваат, дотолку се 
Наголемува количината на главниот производ што го 
ч.ши предметот на производствениот план од дотич-
на та организациона единица. Овде заштедете се из-
разува со наголемување™ количината' на главниот 
Производ. 

Доколку примената на некој пронајдок односно 
техничко усовршување би овозможела 'рационално 
искористување на отпадоците (напр. искористување 
са ту рацио на тиња кај фабриките на ш ек j ер), овие 
факти треба да се истакнат онака како што се јаву-
ваат тие од случај до случај и да се засмета соодвет-
ната заштеде. Такви ствари треба особено да се оп-
фатат порано со споменатата техничко-еконоската ана-
лиза. 

б) Енергија 
За штедат а Ади оси oi од вишокот (на тр ош кози те во 

•врска со енергијата »опее да се искаже одделно за 
купената енергија, е одделно за сопствената енергија, 
т. е. за енергијата што е произведена во o m a орга-
низациона единица во која што искористувањето на 
елен извесен пронајдок или техничко усовршување 
доведува до заштеда, односно одвишок на трошко-
в н е по овој став. 

в) Плати и надници 
Во врска со заштедите на платите и надниците 

мораат да се имаат пред вид платните разреди (гру-
пи, категории) на кои што припаѓаат пооделни ра-
ботници, како и работните норми not кои што се ра-
боти. 

Одделно да се обрне внимание да ли во пооддел-
ни1 случаи поради искористувањето на пронајдокот од-
носно јноваторсггоото или p аци он елиз ат o реки от пред-
лог, едно! определено производство или работење 
може да биде завршено со работници од понизок 
платен разред, значи со работници со помала плата, 
о1дноснЊ со награда no часови. 

г) Рендаја. 
Како режија треба да се пресмета само оној дел 

на режијата кој што го терети производството или 
работењето) во врска со искористувањето на еден 
определени пронајдок или техничко усовршување. 

Во рубриката „режија" потребно е да се обрне 
особено внимание на оние ставови кај кои што, по-
ради искористувањето на поодделни пронајдоци или. 
технички усовршувања би можеле да настапат заште-
ди, односно^ од ib иш, оци на трошковните. 

Тука довогја на пример во оглед ставот расипу-
в а л а и запирања. 

Со искористувањето на поодделни пронајдоци или 
технички усовршувања во стопанско™ работење на 
поодделни организациони единици покрај другите за-
штеди! можат да се постигнат и заштеди во врска со 
расипувањата и запирањата. Тие заштеди се изразу-

в а а т во разликата [на трошкови те на предизвиканите 
расипување и запирањата пред и после применува-
њето на пронајдокот односио техничкото усовршу-
вање. З а да би можела оваа заштеда1 приближно точ-
но да се пресмета, потребно е да се имаат статистич-
ки податоци за трошкови те по овој OCIHOB, -на пример, 
за една година пред искористувањето на соодветниот 
пронајдок, односно техничкото усовршување, како и 
податоците, стварните или планираните, за истите 
трошкови на' работењето, т. е. за време на искори-
стувањето на пронајдокот или техничкото усовршу-
вање. 

Исто така, тука лов ог ја во оглед и ставот заштита 
на работењето. 

Со искористувањето на, поодделни пронајдоци и 
технички усовршувања може да се постигне и подо-
брување на техничките и здравствените услови на 
работењето. За овој елемент (на заштеда треба да се 
води сметка опрема начинот на! кој што се јавува во 
секој конкретен случај и th. 

д) Квалитет 
Ако при искористувањето на поодделни пронај-

доци или. технички усовршувања покрај другите за-
штеди се постигнува и подобрувале на квалитетот, 
тогаш таа заштеда одделно и се засметува или про-
ценува. 

ria пример, во текстилните фабрики една извесна 
справа овозможува во значителна мерка да се на-
мали бројот на прекините на нишките при работе-
њето Ina некои мачнини. Намамувањето бројот на пре-
кините на нишките има како последица; наголемување 
на производството, оти се намалени запирањата за 
врзување прекинатите нишки. Без е o ми ени е тоа, пред-
ставува една извесна заштеда. Меѓутоа, намалува-
њето бројот на прекините на нишките значи намалу-
вање бројот на јашите во готовата текстилна' мате-
рија а намалувањето бројот на ја зли те значи подо-
брување (на квалитетот. На велов начин постигнатата 
заштеда може да се определи со проценка ако инаку 
не е возможно. 

r j ) Организација на работењето 
Организацијата на работењето како елемент (на 

заштедела во тесна е врска со сите споменати еле-
менти од бројот 1—5. 

Има случаи кога организацијата на работењето е 
возможно и одделено да се истакне. На пример во 
одделението за' работење со конци на една текстилна 
фабрика производството во поканата смена можело 
да биде шаголемено за 15% исклучително со тоа што 
еден ден векје поето&кјиот број на сијалици бил по-
рационално разместен. На тој начин секое работно 
место од тогаш било значително подобро осветлено 
одошто nop ану што довело до спомената заштеда. 
Слично на тоа во поодделни одделенија на многу прет-
пријатија само згодно™ разместување 1на машините* 
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ло наредба со поранешното разместување на истите 
латини , често пати влијае на подобрувањето на прец-
изно давениот процес во тие одделенија. Такви по? 
добрувачља исто така спаѓаат во делокруг на орга-
низацијата на работењето, 

е) Други елементи 
Овде сп ari а ат заштеда, односно одвиншци на тро-

н о в и т е што би можеле да настапат со свекор исту-
рањето на пронајдокот или техничкото 'усовршување 
/ило гео кој друг основ што порано не е споменат, 
Овде исто та,ка снагјаѕт и ползите од искористува-
њето на оние пронајдоци и технички усовршувања 
оо кои што не се постигнуваат непосредно засмета-
ли те заштеди камо ни непосредно залетаните одви-
j li оци на грошлов ите. (На пример лек за лугје или за 
добиток, поефикасно оружје и TH.). 

Во вакви случаи, имајкји го пред вид чл. 40 од 
Законот за пронајдоците и техничките усовршувања1, 
ползата како основа, на накнадата се определува1 со 
проценка. Со оваква претсметка на1 реитабилнтетот, 
дека се определува ползата со проценка., потребно е 
да се приложи и акт за проценката во кој што ке 
бидат изложени и образложени елементите што се 
земени во оглед при оценката (чл. IO, ст. 2 од уред-
бата). Ваква претсметка на1 рентабилитетот чл. IO, сг. 
3 од уредбата) мера да се испрати на одобрение, и 
тоа за пронајдоци до Сојузната управа за. ирод г р у -
паштво, а за техничките усовршувала до Сојузната 
односно републичката управа за« прснајдуваштво. 

14. Трошковите на инвестицииге што се потребни 
за применување на пр онај док or и техничките усовр-
шувања не влегуваат во претсметката на рентабилно 
тетот за утврдувањето на основата на накнадата. 

Исто така, аналогно на ч.л, l i , ст. I од уредбата, 
при оставањето на претсметката на. рентабнлитетот 
не се земаат во оглед трошковите за разработка на 
пронајдокот, односно техничкото усовршувале (из-
работка »на цртежи!, модели, обрасци, експерименти и 
слично). 

15. Во врска со споменатите елементи што ке се 
земат оглед при оставањето на предсметката на. 
рснтабилитетот, како и во врска со начинот за са-
стајање претсметката на рсттабилитстот (чл. 17 од 
уредбата) во прилогот ед овие напатствија дадени се 
обрасци „Претсметка на заштедите" (прилог 1) и 
,.Предметка на вкупната накнада" (прилог И). 

Овие обрасци треба да послужат само како при-
мер за полесно и попотполно оставање предсметките 
на рентабилитетот. 

Образецот „Пресметка на вкупната накнада" слу-
жи да се прикажат не само вкупните накнади, но и 
деловите од вкупната накнада што пагјаат на секој 
ползуван за случај еден пронајдок, односно техничко 
усовршување да се искористува од страна на повекје 
ползувани. Овој друг образец го пополнува само ор-
ганот што е надлежен за утврдување основот на на-
ки а дат а (чл. 18, топ. а и б од уредбата). 
ОРГАНИ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕТО ПА 

НАКНАДАТА 
16. За утврдување основот на накнадата со пред-

сметка на рентабилитетот како и за определување ви-
сината на накнадата и начинот на нејзината исплата 
за пронајдоци и технички усовршувања што се при-
мени на искорастувзње надлежни се следните органи: 

а) За пронајдоци 
Советот на Владата на ФНРЈ, 
Министерството на Владата на ФНРЈ, 
Комитетот на Владата на ФНРЈ, 
Генералната дирекција на Владата на ФНРЈ, 
Комитетот на комуналните работи на народната 

република, 
"Комитетот за локално стопанство на наро~—~i 

република, 
Главниот задружен сојуз, 

спрема тоа во чија надлежност по својата природа и 
намена спагја определениот пронајдок (чл. 60 од За-
конот за пронајдоците и техничките усовршувања во 
врска со чл. 18, точ, а) на уредбата). 

Исклучително од прописите на чл. 18 точ. а) Ми-
нистерот односно Претседателот на комитетот може 

своето право за утврдување основот на накнадата за 
пронајдоци да го пренесе на раководителот од дирек-
цијата за случај кога правото на искористување на 
пронајдокот го добиле претпријатијата под раковод-
ство на логичната дирекција. . -. 

б) За технички усовршувања 
Државното стопанско претпријатие, 
Установата, односно надлештво™ (Министерство, 

то, дирекцијата, народниот одбор). 
• "'Оганот определен од Главниот задружни С О Ј У З . 

'-Раководниот орган што е надлежен за претпри-
јатијата и установите на општествените организации, 
спрема тоа дека е техничкото усовршување примено 
и применето 

17. Органот за утврдување основот на накнадатз 
ја определува и висината на напнатата без оглед дека 
се искористува пронајдокот односно техничкото усо-
вршување, а начинот за исплата на накнздата истиот 
орган го определува согласно со организационите 
единици што го искористуваат пронајдокот односно 
техничкото усовршување (чл. 23 на уредбата). 

Против решението за висината на накнадата и за 
начинот на -нејзината исплата може да се даде жалба 
аналогно на чл. 42, ст. 3 и мл. 89 од Законот за про-
најдоците и техничките усовршувања 

18. Организационите единици освен оние под ра-
ководството или во состав на матичниот ресор (чл. 
18. тон. а), што сакаат да применат определен про-
најдок, должни се, преку своето министерство, одно-
сно народниот одбор, од органот што е надлежен за 
утврдувањето основот на накнадата за тој пронајдок 
да ја побараат целокупната документација за дотич-
ниот пронајдок. Спрема начинот на искористувањето 
на логичниот пронајдок во таа организациона еди-
ница, во рамките, на документацијата која што ке се 
бара можат да дојдат пресметки и цртежи, разни опи-
си, предсметка на рентабилитетот и ти. 

Врз основа на примената документација Мини-
стерство (комитетот) односно народниот одбор (чл. 
20, ст. 2 од уредбата) ке состави предсметка на рента-
билитетот за применување на пронајдокот во орга-
низационата единица и нивната надлежност. Таа пред-
м е т к а на рентабилитетот ке му биде испратена до 
органот за утврдување основот на накнадата (чл. 18, 
том. а). 

Органот за утврдување основот на накнадата, врз 
основа на сите примени предсметки на рентабилите-
тот (од организационите единици вон од својата над-
лежност) состава повторна предсметка на рентабили-
тетот вклучува јќи ги во истите и организационите 
единици од својата непосредна надлежност, што го 
искористуваат тој пронајдок и ке утврди нова основа 
на напнатата. 

Таа повторна предсметка нз рентабилитетот се 
состава само за случај ако обемот на искористувањето 
на пронајдокот значително се изменил, и таа измена 
повлечува со себе наголемување ил намалување осно-
вот н анакнадата за 30%. 

Повторна предеметка на рентабилитетот, ако е иста-
та потребна со оглед на измената обемот на искористу-
вањето на пронајдокот, органот за утврдување основот 
на накнадата состава на крајот на планската година, а 
најдалеку два месеца после нејзиното успевање. 

19. Организационите единици, освен оние под 
исто раководство или во состав на исто министерство 
(чл. 18 точ. б од уредбата) што сакаат да го применат 
определеното техничко усовршување, ке побараат 
предсемтка на рентабилитетот со потребна докумен-
тација за тоа техничко усовршување од органите за 
утврдување основот на накнадата за: дотечното тех-
ничко усовршување (чл. 22, ст. I од уредбата). 

Органот за утврдување основот на накнадата, т. е. 
организационата единица која што техничкото усо-
вршување го примила и применила (чл. 78 од Законот 
за пронајдоците и техничките усовршувања 'во врска 
со чл. 18, точ. б од уредбата), врз основа на сите при-
мени предсметки на рентабилитетот, како оние од 
организационите единици од ист ресор така и оние 
од организационите единици на други ресори, состав® 
повторна предсметка на рентабилитетот и утврдува 
нов основ на накнада. 
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Прилог I 
ПРЕДСМЕТКА НА ЗАШТЕДИТЕ 
одн. ОДВИШОЦИТЕ НА Т Р О Ш К О В Н Е 

Непотребното да се прецрта J 

При искористување ПРОНАЈДОКОТ, одн.ТЕХ. УНАПРЕДУВАЊЕ (НОВАТОРСТВО) или РАПИОНАЛИЗАТОРСКИ ПРЕДЛОГ под назив 1 
3 ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА што примила наискористу-

2 АВТОР (предложувач) .вање 
А КРАТКО НАЗНАЧУВАЊЕ И МЕРКИ-НА КОРИСНОСТА 5 ДАТА НА ПОЧЕТОКОТ НА ИСКОРИСТУВАЊЕТО 

(растење на производната сила, заштеда на материјал, 
енергија, р а б о т а т а сила намал. на увозот, подоб, на ква-
литетот итн.) — евент. поредба со поранешната состава 
доколку има еленов еа поредба: 

6 СУШНОСТ НА ИСКОРИСТУВАЊЕТО: ПРОИЗВОДСТВО предмети спрема I или УПОТРЕБА на предметот што е произведен спрема 
i како производно средство во привременото работење на организационата единица 3 

7 ОБЕМ НА ЕДНОГОДИШНОТО ИСКОРИСТУВАЊЕ (колку предмети од 6, за колку време во текот на годината 

РАСЧЛЕНУВАЊЕ ША ТРОШКОВИТЕ 

Елементи к и што при ис-
користувањето д<>вогјаат во 
оглед како поедмет на за-
штеда, одн.како предмет 

на одвишок на трошковне 

Податоци за предметот на ваштедата, одн. за предметот на одвишокот на трошковите Елементи к и што при ис-
користувањето д<>вогјаат во 
оглед како поедмет на за-
штеда, одн.како предмет 

на одвишок на трошковне 

В И Д КОЛИЧИНА ЕДИНИЧНА ЦЕНА ДИН. ВРЕДНОСТ 
Забелешка 

Елементи к и што при ис-
користувањето д<>вогјаат во 
оглед како поедмет на за-
штеда, одн.како предмет 

на одвишок на трошковне пред после пред после пред после пред после 
Забелешка 

i 2 4 5 8 1 8 9 IO 

а) Материјал I 
б) Енергија I 
в) Плати и надници 

г) Режија I I I 
д) Квалитет # i I i i I I 
rj) Оргаћизгција на трудот I I j i 
е) Други елементи • i ' i I i I i 

Имајкји во оглед 7 и поедино-
сти на светка а на грбот 
O НОВА НА НАКНАДАТА М ' I L 

Дата: 
Место -

Таа повторна предсемтка на р.ентабилитетот се 
Летава само за случај -ако обемот на искористување-
то на техничкото усовршување значително се изме-
нил, и таа измена со себе повлечува наголемување или 
намалување основот на накнадата за 30% 

20. Органот што е надлежен за утврдување осно-
вот на наградата, без оглед да ли е во прашање про-
најдок или техничко усовршување, надлежен е и за 
утврдувањето процеп тот на висината од накнадата 
за секој ползуван доколку со повторната предсметка 
на рентабилитетот, после задолжителната - проверка, 
е утврдена значителна измена на обемот на искори-
стувањето на пронајдокот, односно техничкото усо-
вршување, и таа измена со себе повлекла наголему-
вање или намалување основот на накиадата за 30%. 
Со применувањето на овој процент на утврдениот 
основ на накнадзта кај секој ползуван се определува 
висината на наградата која што секој ползуван g дол-
жен да ја исплати на пронајдувачот односно на но-
ваторот или на рационализиторот. 

11. Зронајдувач, новатор и рациоиализгтор од 
органот што е надлежен за утврдување основот на 
иакнадата може да бара вкупната накнада да му се 
исплати, одеднаш, т. е. во еднократен износ или во 
годишни износи (оброци). Тој исто така може да бара 
годишниот износ да му се исплатува во месечни рати. 

• Доколку исплатата на накнадата во еднократен 
износ се бара за пронајдоците, исплатата ке се изврши 
така што петгодишниот износ на накнадата ке биде 
намален на јповеќе за 40%. Вака пресметан петго-
дишниот износ претставува подмирување на вкупната 
накнада. Доколку исплатата на накнадата во едно-
кратен износ се бара за техничкото усовршување, 
исплатата ке се изврши така што двегодишниот износ 
•на накнадата ке биде намален на јповеќе за 15% 
(чл. 26, ст. 1, 2 и 3 од уредбата). Вака пресметаниот 
двегодишен износ претставува измирување на вкуп-
ната накнада. 

В К У П Н О -
Спрема улоредба на колоните 8 и 9 (евент. сметката на 
грбот) 
ЧИСТА ЗАШТЕДА 
ЧИСТ ОДВИШОК НА ТРОШКОВИТЕ 

i отпис, 
На пронајдувачот, новаторот и рационализаторот 

одеднаш, т. е. во еднократен износ може да му се 
исплати на јповеќе 200.000 дин. без оглед да ли се 
работи за накнада во еднократен износ или за го-
дишна накнада која што го надминува износот од 
200.000 динари (чл. 26 ст. 4 од уредбата). 

22. Утврдената висина на накнадата за пронајдо-
ците, со цел на евиденција,, се пријавува на Сојузната 
управа за пронајдуваново. Исто така утврдената ви-
сина на накнадата за. техничките усовршувања, со 
цел на евиденција,, и се пријавува на Сојузната одно-
сно републичката управа за пронајдуваново (чл. 27 
на- уредбата). 

Аналогно на тоа, поради потполноста на евиден-
цијата, органот за утврдување основот и висината на 
накнадата ке и испрати на Сојузната односно на ре-
публичката управа за пронајдуваново податоци од' 
кои што ке може да се види износст од утврдениот 
основ на напнатата, како и определената висина на : 

накнадата спрема табелата од чл. 23 на уредбата. Ако 
Сојузната или републичката управа за пронајдуваново 
од примените податоци утврди дека определената, ви-
сина на накнадата не е во согласност со утврдениот 
основ, може да нареди забрана, на натамошната испла-
та на накнадата, односно да нареди намалување на 
накнадата до соодветниот износ. 

НАГРАДИ 
23. За пронајдокот чие што искористување е оддо-

жено додека не се постигне потребен технички ниво 
(чл. 39 од Законот за пронајдоците и технчиките усо-
вршувања во врска со чл. 5 од уредбата), па не може 
да се определи висината на накнадата по чл. 28 од 
уредбата оти не може да се состави нити предсмет-
ката на реитабилитетот, на пронајдувачот може да 
му се даде награда. Кога ке се започне со искористу-
вањето на ваков пронајдок, ке се утврди основот и 
висината на накнадата на ист начин и по иста по-
стапка како и за другите пронајдоци што се примени,, 
на искористување, i при исплатата на наки ада та ке 
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се одбие износот што го примал пронајдувачот по-
рано на име награда. 

Висината на ваква награда овиси од значењето 
на пронајдокот. За .наградите што се доделуваат по 
чл. 5 од уредбата секогаш е надлежен органот STS 
би бил надлежен и за утврдувањето основот на на-
к н а д н а <чл. 36, ст. 4 од уредбата). 

24. Наградите што можат да се доделуваат се 
двојни: 

а) оние што можат да му се доделат на пронајду-
вачот, новаторот и рационализаторот и покрај накна-
дата која што им припагја по законот. 

Наградите кои што и покрај накнадата можат да 
им се доделат на пронајдувачот, новаторот и рацио-
н а л н а горот се оние што се предвидени во чл. 6 точ. 
а, б, в и г од уредбата; 

б) оние што можат да се доделат за случај кога 
пронајдувачот, новаторот или рационализаторот нема 
право на накнада. 

Наградите што можат да се доделат на пронајду-
ван, новатор и рационализатор за случај да немаат 
право на накнада, се оние што се предвидени во чл. 6 
точ. д од уредбата. 

25. Награди можат да се доделуваат на работници, 
службеници и изместенине кои што пренесуваат иску-
ство на работењето од други стопански гранки или 
претпријатија со помал"една техника и организација 
на работењето, односно од стручната литература, пе-
чат и слично, во •претпријатието во кое што работат, 
односно на своето работно место, а со тоа пренесу-
вањето на искуствата да преставува дејствително уна-
предување на производството. 

26. На работниците, службениците и намештени-
ците .кои што ке воведат, односно применат во своето 
надлештво, установа, претпријатие или воопште во 
својата организациона Единица пронајдок или тех-
ничко усовршување и со тоа овозможат брзо, успе-
шно и наполно искористување на пронајдокот, одно-
сно техничкото усовршување можат да им се дадат 
награди во вид на премии. Ваму опагјзат оние работ-
ници, службеници и наместенкци нон што непосредно 
изведуваат работи за применувањето на пронајдокот 
или техничкото усовршување. Овие премии можат 
да се движат до износот на четиримесечната плата 
од лицата што придонеле во водењето, односно иско-
ристувањето на соодветниот пронајдок или технич-
кото усовршување, со тоа износот на премијата на 
секој ваков поединец ке му се определува во ови-
сност од степенот на неговиот допринос за воведу-
вањето на пронајдокот или техничкото усовршување. 

27. Наградите можат да ги доделуваат организа-
ционите единици што -.го искористуваат пронајдокот 
односно техничкото усовршување со тоа министер-
ствата, генералните дирекции односно комитетите во 
чија што надлежност се дотечените организациони еди-
ници да можат да го ограничат нивното право за до-
делување на наградите (чл..36, ст. 1 и 2 од уредбата). 

28. Наградите во парични износи поголеми од 
10.000 динари можат да се доделуваат само со прет-
ходна согласност на Сојузната управа за пр она j ду-
ваштво, за пронајдоците, а за техничките усовршу-
вања само со претходна согласност на Сојузната одно-
сно републичката управа за пронајдуваш rao, спрема 
тоа да ли органот што доделува награда е од сојузно 
или републичко значење (чл. ofi. ст. 3 од уредбата), 

ПОВЛАСТИЦИ 
29. На пронајдуваните, новатор ите и радио нали-

затурите им припаѓаа право на повластици во вид 
на дополнително снабдување по прописите што важат 
за ударниците како и право на платен годишен одмор 
преку редовниот (чл. 32, ст. I од уредбата). 

Траењето на повлаетиците во вид 'дополнително 
снабдување во овисност е од висината на вкупната 
годишна парична накнада, без оглед на бројот на 
пронајдоците, односно техничките усовршувања при-
мени на .искористување по предлози од ист автор. 
Доделените награди, макар по к о ј основ и во било 
кој.а висина, не даваат право на повластици за. .допол-
нително снабдување,, нити на продолжен годишен 
©дмор. 
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Среда, 14 јуни 1950 СЛУЖБЕН ЛИСТ" 

На пронајдуваните, новаторите и рационализам-
рите на кои што накнадата им се исплатува во едно-
кратен инзос им припагја право на дополнително 
снабдување само за време од 3 месеца без оглед на 
висината на накнадата (чл. 32, ст. 2 од уредбата). 

Правото на платен годишен одмор преку редов-
ниот припаѓаа на пронајдувам секоја година во која 
што има право на накнада, а во траење од 10—30 
дена, за случај кога му е исплатена на пронајдувачот 
еднократна накнада, правото на продолжен платен 
годишен одмор му припагја само во онаа година кога 
го добил правото на накнада. 

На новатор и рационализам? му припагја пра-
вото на продолжен платен годишен одмор само в^ 
календарската година во која што го добил тоа, зва-
ние, со тоа за рационализаторите траењето на про-
должениот годишен одмор да е условено со висината 
на накнадата што му е определена во истата кален-
дарска година (чл. 33 од уредбата). 

НАКНАДИ ЗА ПРОНАЈДОЦИ И ТЕХНИЧКИ УНА-
ПРЕДУВАЊА (НОВАТОРСТВА) ПРЕВЗЕМЕНИ НА 
ИСКОРИСТУВАЊЕ ПРЕД ДА ВЛЕЗЕ ВО СИЛА 
УРЕДБАТА ЗА НАКНАДИТЕ, НАГРАДИТЕ И ПОВ-
ЛАСТИЦИТЕ НА ПРОБА J ДУВАЧИТЕ, НОВАТОРИТЕ 

И РАЦИОНАЛИЗАТОРИТЕ 
30. На пронајдуваните и нозаториге чии што про-

најдоци односно технички унапредувања се примени 
на искористување пред влегувањето во сила на Уред-
бата за накнадите, наградите и повластиците на про-
најдуваните, новаторите и рационализаторите, а се 
искористуваат и после влегувањето во сила на оваа 
уредба, може да им се призна правото на накнада 
по прописите од оваа уредба ако го побарале тоа 
во срок од 6 месеци после влегувањето во сила на 
споменатата уредба (чл. 43 од уредбата). 

За случај оваа накнада да им биде призната од 
износот на истата, ке се одбие износот на наградата 
која што порано ја примале за својот пронајдок, 
односно за своето техничко унапредување (новатор-
ство). 

Како услов за признавањето на оваа накнада по-
требно е претходно да се утврди пронајдоците и 
техничките унапредувања на вакви автори во време 
на нивното примање на искористување да ли ги 
исполнувале условите што се бараат за пронајдоците 
и техничките унапредувања по Законот за пронајдо-
ците и техничките усовршувања. Дури одкога ке се 
утврдат овие факти, надлежниот орган од чл. 18 од 
уредбата, спрема тоа да ли е во прашање пронајдок 
или техничко унапредување, ке започне постапка за 
утврдувањето основот на накнада та и определување-
то висината на накнадата во склад со прописите на 
уредбата. Оваа постапка има да се изврши во срок 
од две години после влегувањето во сила на уредбата 
(чл. 44 на уредбата). 

Траењето правото на накнада за пронајдоци одно-
сно за технички унапредувања и во овие случаи мора 
да биде во согласност со чл. 25 на уредбата. 

Од ова произлегува дека организационата еди-
ница која што го превзеле на искористување пронај-
докот или техничкото унапредување е должна во 
согласност со прописите Законот за пронајдоците и 
техничките усовршувања претходно да го испита и 
да го утврди следното: 

а) да ли таков пронајдок односно такво техничко 
унапредување во време превземањето на искористу-
вање имало карактер на пронајдок, односно техничко 
унапредување по чл. 3 односно 5 во врска со члено-
вите 4 и 6 од Законот за пронајдоците и техничките 
усовршувања; и 

б) да ли лицето кое што бара накнада било деј-
ствително автор на тој пронајдок односно техничко 
унапредување. 

Доколку на авторот на пронајдокот односно на 
техничкото унапредување му биде признато правото 
на накнада согласно на чл. 43 од уредбата исплатата 
нб накнадата за време пред влегувањето во сила на 
уредбата ке се изврши така годишниот износ да може 
,да изнесе најнов ек j е 10Q.OOQ динари, Нахнадзта за. 

време после влегувањето во сила на уредбата ке се 
исплатува во согласност со чл. 26 од уредбата. 

Бр. 1453 
Il мај 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија, 

Милентије Попович, е. р. 

354. 
Врз основа на чл. 24 ст. 3 од Уредбата за трошко-

вите на државните трговински претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 109/49), во согласност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, ирописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ КАКО СЕ ОПРЕДЕЛУВА ПРОЦЕНТОТ 
ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЈАТА ОД РАЗЛИКАТА ПОМЕТ ЈУ ТРОШКОВНЕ 
НА НАБАВКАТА И ПРОДАВАЊЕТО СОДРЖАНИ ВО 
РАБАТИТЕ И МАРЖИТЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕ-
ДЕЛЕНИТЕ ТРОШКОВИ НА НАБАВКАТА И ПРОДА-

ВАЊЕТО 
1) Процентот за фондот на раководството на 

државните трговински претпријатија од разликата 
помегју трошковите на набавката и продавањето со-
држани во рабатите и маржите и индивидуално опре-
делените трошкови на набавката и продавањето, се 
определува по истекот па работната година, кога ке се 
утврди дефинитивно остварената разлика во минатата 
работна година. 

Овој процент може да изнесува најповекје 20% од 
вкупната разлика помегју трошковите на набавката и 
продавањето содржани во остварените рабати и маржи 
и индивидуално определените трошкови на набавката 
и продавањето. 

Висината на тој процент" во рамките на процентот 
од 20% ке зависи во секој поодделен случај: 

а) од извршувањето планот на стоковиот промет, 
како по паричните показатели така исто по количината 
и асортиманот, со тоа да се определи поголем про-
цент ако извршувањето односно натфрлувањето на 
планот е резултат на заложување, па работниот ко-
лектив; 

б) од извршувањето планот на трошковите (пре-
сметка на приходи и расходи). 

2) Разликата помегју трошковите на набавката и 
продавањето содржани во остварените рабати и маржи 
и индивидуално определените трошкови на набавката 
и продавањето се утврдува така, што ке се утврди 
прво износот на трошковите на набавката и продава-
њето што је содржан во остварените рабати и маржи, 
а потоа ке се пронајде разликата помегју така утврде-
ниот износ и износот на индивидуалните трошкови на 
набавката и продавањето. Износот на трошковите на 
набавката и продавањето што е содржан во остваре-
ните рабати и маржи се добива кога- од износот на 
остварените рабати и маржи се одбијат износите на 
пресметаните нормирани доприноси за амортизација на 
основните сретства (освен зградите), за издигање ка-
дрови, за фондот за рационализација и за фондот на 
раководството, како и износ на дадените рабати на 
купувачите. 

Пример: Остварените рабати и маржи за цела ра-
ботна година изнесуваат 10.000.000 динари, нормира-
ните доприноси со дадените рабати на купувачите 
3.600.000 динари, а индивидуалните трошкови на набав-
ката и продавањето 6.000.000 динари. Разликата ке биде: 
10.000.000 — 3.600.000 — 6.400.000 — 6.000.000 — 400.000 

3) Разликата помегју трошковите на набавката и 
продавањето содржани во остварените рабати и маржи 
и индивидуално определените трошкови на набавката 
и продавањето претпријатијата ја уплатуваа месечно 
во срок од 15 дена по истечување™ на месецот, а тоа: 
80% во корист на буџетот на органот на чие рако-
водство се навогја претпријатието и 20% на сметката 
на издвоените средства кај банката. 
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Месечната разлика за уплатување во смисла на 
претходниот став cs утврдува на начинот што е обја-
снет во точ. 2). 

Ако во некој месец заради нераеномерен станов 
промет, трошковните на набавката и продавањето што 
се содржани во остварениот месечен износ на рабатите 
и маржите се пониски од фактичните трошкови во 
истиот месец, уплатата во смисла на првиот став на 
оваа точка нема да се врши пред да се намири нега-
тивната разлика. 

Претпријатието кое што нема можност разликата 
да ја утврдува месечно, уплатата во смисла на првиот 
став на оваа точка ке ја врши месечно во висина од 
третината на тромееечниот планиран износ на одно-
сната разликата. Во тој случај разликата помегју тро-
шковните на набавката и продавањето содржани во 
остварените рабати и маржи и индивидуалните тро-
шкови на набавката и продавањето има да се утврдува 
Тромесечно, а коректурата на извршените месечни 
уплати ке се изврши секое тромесечје. 

4) Износот за фондот на раководството се добива 
кога од вкупно остварената разлика ке се одбие про-
центот за фондот на раководството определен во сми-
сла на точката I од ева напатствие. 

Пример: Ако вкупната остварена разлика за работ-
ната година изнесува динари 400.000.—, и ако процен-
тот за фондот на раководството определен во смисла 
на точ. 1 изнесува 15%, износот за фондот на рако-
водството ке биде: 

400.000 X 15 
— — - 60 .000 

100 
5) Износот за фондот на раководството пресметан 

на начинот од точката 4 претпријатието го наплатува 
по одобрението на годишната сметка од сретствата на 
уплатените во смисла на ставот 1 точ. 3 од ова напат-
ствие, на сметката на издвоените срстстса кај банката. 
Евентуалниот остаток на сретствата уплатени на таа' 
сметка се уплатува во корист на. буџетот од органот 
под чие што раководство се нав or ја претпријатието. 

6) Ако претпријатието со подобра организација 
на работењето оствари пониски трошкови на набавката 
и продавањето од индивидуално определените тро-
шкови на набавката и продавањето, таа разлика ке ја 
употреби во смисла на одредбата од членот 25 на Уред-
бата за трошковне на државните трговински претпри-
јатија ако претпријатието оствари поголем износ на 
трошкозите на набавката и продавањето од износот 
на трошкови те на набавката и продавањето што му се 
индивидуално определени, остварената негативна раз-
лика (разликата ломегју повисоките, фактичните и по-
ниските индивидуално определени трошкови на набав-
ката и продавањето), ке ја книжи како одвишок на 
расходи. • 

Ако негативната разлика од претходниот став на-
станала поради натфрлување планот на стоковиот про-
мет или од други оправдани причини (заради нереално 
односно ниско определени индивидуални трошкови на 
набавката и продавањето и th.), таа ке се покрие од 
остварената разлика помегју трошковите на набавката 
и продавањето содржани во остварените рабати и 
маржи и индивидуално определените трошкови на на-
бавката и продавањето. Ако таа негативна разлика не 
би можела ни на тој начин да се покрие, непокризениот 
дел се пренесува во едната година. Така пренесениот 
дел се пренесува во идната година. Така пренесениот 
што е делот на таа разлика покривен во минатата го-
дина. 

Во случајот од претходни! став процентот за фон-
дот на раководството што се определува во смисла на 
точ. I од ова напатствие ке се одреди од износот што 
ке преостане от кога ке се намири негативната разлика 
во смисла на претходниот став. 

Ако негативната разлика настанала како после-
дица на субјективни околности (лоше стопанско ра-
ботење на претпријатието, непревземање потребни 
мерки односно неиокориетување можности за да се 
намалат трошковите, ^ з а л о ж у в а њ е на работниот ко-

Шгив за да се наголеми прометот, за да се намалат 
И ко в ит е и ел.), разликата се покрива од износот за 
дот на раководството добавен од оства.редаата раз-

лика помегју трошковне на набавката и продавањето 
содржани во рабатите и маржите и индивидуално опре-
делените трошкови на набавката и продавањето. Ако 
ни ..во тој случај целата негативна разлика не се по-
крие, непокривениот дел на разликата се пренесува во 
идната година. Пренесената непокривена разлика ке се 
покрие од износот за фондот на раководството кој 
што во идната година се добива од остварената разли-
ка помегју трошковите на набавката и продавањето 
содржани во рабатите и маржите и индивидуално опре-
делените трошкови на набавката и продавањето. 

7) Оценка по прашањето на оправданоста или 
неоправданоста на негативната разлика ед точ. 6), 
како и предлози за определување на процентот за 
фондот на раководството во смисла на точ. 1 од ова 
напатствие, му дава на администравно-оперативииот 
раководител на трговинските претпријатија определена 
комисија за прегледување на завршните сметки, имај-
ќ и при тоа предвид во сразмера со натфрлувањето на 
планот на стоковиот промет, односно во сразмера со 
наголемувањето на прометот да не се наголемувааат 
сите трошкови на набавката и продавањето туку само 
зависните трошкови, трошкови^ на стоковиот промет 
и платите по ефектот на работењето. 

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

Бр. 2491 
5 јуни 1950 година 

Белград 
Министер rta Владата на ФНРЈ — 

Претседател на Советот за промет со стока 
С е ш н Кѕсабегович, е. р. 

Согласен 
Го закупува Министерот на финансиите иа ФНРЈ 

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

355. 
Врз сенова на чл. 24 од Уредбата за елементите 

па продуката цена ла угостителските услуги во уго-
стителските дукјаип на државните угостителски прет-
пријатија. кои ШТО во продажната цека на угостител-
ските услуги засметуваат добивка и данак, Претсе-
дателот на комитетот за туризам и угостителство на 
Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на 
Стопанскиот совет па Владата на ФНРЈ и Министерот 
На финансиите на ФНРЈ, донесува 

И А П А T C T В F F. 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО И О " " Е r v p А г;тл> н д ПРО-
ДАВАЈТЕ НЕКИ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ УГ1УГ*д"'зО 
УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПУК."АКИ FA "ПР^АКЃЅ^ТЕ УГО-
СТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА. КОИ ШТО ВО ПРО-
ДАЖНАТА ?»EWA Ef А УГОСТИТЕЛСКИТЕ V c - ^ Г И 

ЗАСМЕТУВААТ ДОБИВКА И ДАНОК 
1) Угостителските дуќани на -државните vrocrtf-

телскк претпријатија, кои што во тп> од ничота печа на 
угостителските услуги ја засметуваат добивката ч да-
нокот ке ги наплатуваат угостителските услуги по 
цените што се Формираат и определуваат во смисла на 
прописите од ова напатствие. 

2) Продавнице цени на угостителските услуги ги 
утврдуваат претпријатијата воз основа на планските 
калкулации, изработени в 0 смисла на прописите што 
ги донесува Претседателот'на комитетот за туризам и 
угостителство на Владата на ФНРЈ во согласност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

3) Продажните цени на угостителските услуги за 
сместување во хотели и ноќевалишта, потполни об-
роци на прехрана (мени) во ресторани! и го стил ници 
на државните угостителски претпријатија, без оглед 
на нивното значење, ке ги определува по предлог на 
угостителското претпријатие повереникот на околи-
скиот односно градскиот народен одбор што е н а д е -
жен за работите на туризмот и угостителството, на 
чие што подрачје се навогја претпријатието. 

Претседателот на комитетот за туризам и угости-
телство на Владата на ФНРЈ може да определи пове-
реникот на околискиот односно градскиот народен! 
фдбор што е надлежен за работете на туризмот и уго-
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с р е д с т в о т о да ги определува продавате цени и за 
други видови па угостителски услуги и кај други ви-
дови угостителски дукјани. 

Про д а в и т е цени за сите други зидови на угости-
телски услуги ги определуваат самите државни уго-
стителски претпријатија, со тоа, секоја определена 
цена односно менување на цената да ја пријават до 
надлежниот околиски односно градски народен одбор. 

Претседателот на комитетот за туризам и угости-
телство на Владата ка ФНРЈ може да определи други 
органи што ке ги определуваат продавннте цени на 
угостителските услуги во поодделни дук ја ни на по-
одделни- угостителски претпријатија и тоа по предлог 
на тие претпријатија. 

Претседателот на Комитетот за туризам и угости-
телство на Владата, на ФНРЈ може да ги определува 
продавнице цени на поодделни видови угостителски 
услуги во поодделни видови угостителски дукјаии на 
државните угостителски претпријатија. 

4) Претседателот па комитетот за туризам и уго-
стителство на Владата на ФНРЈ ке донесе поблиски 
прописи за начинот на определувањето ка продав-
нице цени на угостителските услуги и за околностите 
што се од влијание на висината од тие нени. 

5) Претседателот на комитетот за туризам и уго-( 
ститедство на Владата на ФНРЈ ке донесе поблиски 
прописи за начинот на евиденцијата, координацијата и 
контролата на определените пролазни цени на уго-
стителските дукјани на државните угостителски прет-
пријатија. 

6) Претседателот на комитетот за туризам и уго-
стителство на Владата на ФНРЈ за претпријатијата од 
сојузно значење, претседателот на комитетот за ту-
ризам и угостителство на владата на народната репу-
блика за претпријатијата од републичко значење, по-
вереникот за туризам и угостителство на Автоном-
ната покраина Војводина односно на Автономната Ко-
совско-Метохијската област за нивните подрачни прет-
пријатија и повереникот на околискиот односно град-
скиот народен одбор што е надлежен за работите на 
туризмот и угостителството за претпријатијата од ло-
кално значење — може да ги изменат векје опреде-
лените продавци цени на угостителските услуги, до-
колку навогјаат дека истите не се определени во со-
гласност со принципите за определувањето на тие цени 
што ке бидат поставени во смсила на лоч. 4) од ова 
напатствие. 

Менувањето на определените продавци цени во 
смисла на претходниот став споменатите органи ке го 
извршат: 

а) со определувањето на најмалиот односно нај-
високиот апсолутен износ односно процентот на паза-
ришната добивка за поодделни видови на угостителски 
услуги, или 

б) непосредно со определувањето на пролазите 
цени за поодделни Б И Д О В И на угостителски услуги. 

7) Продавните цени на угостителските услуги ке 
се определуваат унапред за периодот кои што за по-
одделни видови на угостителски услуги ке ги опре-
дели за претпријатието од сојузно, значење Претсе-
дателот на комитетот за туризам и угостителство на 
Владата на ФНРЈ, а за претпријатијата од републичко 
и локално значење претседателот на комитетот за ту-
ризам и угостителство на владата на народната репу-
блика. 

8) Повластените- од определените' продавци цени 
на угостителските услуги ке се применуваат по про-
писите на Владата на ФНРЈ и по прописите на Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ. 

9) Доколку вкупниот износ на одобрените повла-
стици во цените во еден пресметковен период биде 
поголем од вкупната разлика помегју износот на оп-
ределените продавци цени и стварните цени на уго-
стителските услуги во пресметковните калкулации за 
сите извршени услуги во дотичниот период — разли-
ката ке се пресметува на начинот што ке го пропише 
Претседателот на Комитетот за туризам и угостител-
ство на Владата на ФНРЈ во согласност со Министе-
рот н а ф ин ан сних е наФНРЈ . 

Крко стварна цена на угостителска услуга во 
смисла на претходниот став се подразбира „цената на 
угостителската услуга" во која што утрошените ко-
личини на материјалот се пресметани по стварните 
набавци цени. 

10) Поблиски прописи за спроведувањето на ова 
напатствие ке донесува по потреба Претседателот на 
комитетот за туризам и угостителство на Владата на 
ФНРЈ. 

11) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применува 
од 1 јуни 1950 година. 

Бр. 3546 
IO јуни 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот 
за туризам и угостителство^ 

Станоје Симич, е. р. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет 

на Владата на ФНРЈ, 
Борис Кидрич, е. р. 
Го застапува 

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

Милентије Попович, е. р. 

356. 
Врз основа на ст. 5 точ. 3 од Н а п а т с т в и ј а како 

се формираат и определуваат продавните цени на 
угостителските услуги во угостителските дукјани на 
државните угостителски претпријатија, кои! што во 
продаваната цена на угостителските услуги ја засмету-
ваат добивката и данокот, прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ И НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕТО УГОСТИТЕЛСКИТЕ УСЛУГИ ЗА СТРАНСКИ 
ПАТНИЦИ И ТУРИСТИ, ВО ПАНСИОНСКИТЕ И ПРО-
ЛАЗНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ДУКЈАНИ НА ДРЖАВ-
НИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 1950 

ГОДИНА 
1) На територијата на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија продавните цени и начинов како се 
плакјаат угостителските услуги за странски патници и 
туристи (во натамошниот текст: странци) во пансиЈон-
ските и пролазник угостителски дукјани на државните 
угостителски претпријатија се определуваат спрема 
прописите на ова напатствие. 

2) Предахните цени1 на пансионите за странци во 
паноно ноќите угостителски) дукјани' се определуваат на 
базата на цените прописани со Решението1 за продав-
нице цени1 на пансиони во пан е ио неки те угостителски 
дукјани па државните угостителски претпријатија за 
1950 година, со1 додаток во исхраната. 

Спрема тоа', продавните цени на пансиони изне-
суваат: 

а) во паноионските угостителски дук јани на „А" 
категорија од 280—425 динари; 

б) во пансионските угостителски дук јан и на 
„Б" категорија од 200—285 динари; 

Овие продажни цени важат за еднодневен пансион 
по едно лице, т. е., за сместување и потполни оброци 
на исхраната — мени (поручек, ручек и вечера). 

3) Продавните цени на поодделни услуги на нан-
си општ е се движат во долу наведениве рамки.: 

а) во пансион ските угостителски дук јани на 
„А" категорија — сместување (постела) од 65—210 
динари — потполн- оброк на исхраната — мени (по-
ручек, ручек и вереча) 215 динари; 

б) во пансионските угостителски дукјаниЈ 
„В" категорија — сместување (постела) од 50—135 
динари — потполн оброк на исхраната — мени (по-1 

ручек, ручек и вечера) 150 динари. 
Цените fia еднодневниот пансион; како и норд-1 

делните услуги на еднодневен пансион ВО; поодделни! 
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угостителски дукјаии во границите од тога. 2 и 3 од 
ова напатствие (земајкји го BIO оглед карактерот на' 
дуќанот, висината на нивото на услугите, намешта-
јот и изгледот на собата!, камо и нивната положба' 
и сл.) ке ги определува ад мин ист p ат и з нсѓ-о пер ат ив -
ниот раководител по предлог на угостителското прет-
пријатие. 

4) На цените од точ. 2 и 3 од ова напатствие 
И'маа!Г правов етра1нците кои што плаќаат иди! со упа-
ти иц а (ваучер) или специјални динарски бонови од; 
издание на Претпријатијето за промет на штици! и 
туристи во ФНРЈ, „Путник" (во натамошниот текст; 
„Путник"). 

5) Продавница цена на угостителските услуги на 
исхраната и пипало дин е кои што* странците ги ползу-
ваат вон од полните оброци на исхраната — мени 
(кои што се опфатени во продажната цена ла панси-
оне1!), т. е., 'угостителските услуги на исхраната и пи-
ј а л о ц и ^ по пораџба (а la carte) ја определуваат са-
мите угостителски претпријатија во чиј што состав 
се навогја дотичниот пансионско угостителски! дукјан, 
на начинот прописан со Напагствието како се фор-
мираат и определуваат продажните цени! на угостител-
ските услуги во' угостителските дукјани на државните' 
угостителски претпријатија кои што во продавната 
цена на угостителските услуги ја засметуваат добив-
ката и данокот. i 

Од продавните цени определени на начинот 
прописан во ст. I на оваа точка, странецот има по-
пуст од 50% ако плак j а со специјални динарски бо-
нови од изданието „Путник". 

Продавнице цени на угостителските услуги на ис-
храната и пијалоците намалени за 50% на име по-
пуст, не можат да бидат пониски од соодветните про 
давни цени на угостителските услуги во состав на 
пр од а.внп те цени на пансионот. 

6) Предани Ите цени на угостителските услуги за 
странци во пролазни угостителски дукјани се опре-
делуваат на следен начин: 

а) ако1 странецот ползува па j ма лу еднодневна 
услуга на сместување и исхрана (потполни оброци 
на исхраната — мени) заеднички или одвоено, про-
давната цена се определува во рамките на продав-
аните цени од тон. 2, 3 и 4 ед ова напатствие; 

б) ако странецот ползува услуги на исхраната 
и пијалоците по поранеа (а la carte) продажната цена, 
се определува во сми'сл^! на точ. 5 од см® напатствие 

7) Врз основа на спогодба помегју „Путник" и 
угостителското претпријатие, дотичното угостителско 
претпријатие може да определи и други продажни 
цени на угосителскпте услуги за странците — на при-
мер: во случај на) одделни, аранжмани:, излети, кру-
жни патувања и ел. 

Проиисаниот начин на плаќањето се однесува, на 
сите хотели, ноќевалишта, ресторани, гостили Иди,, 
како и на другите угостителски дук јани што се во 
состав на угостителското претпријатие во кое што 
е странецот на ж и л и т е . 

8) Уна'IN H ца та (ва|учерот) и специјалните динар-
ски бонови за странци исклучително ги издава „Пут-
ник" врз основа на пресметковна листа која што' гла-
си на името на странскиот патник, со назначување 
бројот на неговиот патен документ (пасош), и во 
која што ке биде назначена вкупната противвредност 
на, откупените странски средства на плаќањето из-
разена во динари. 

Постапката околу издавањето, убележувањето и 
манипулисањето со пресметковната листа прописана 
е со Наштети ке то на Народната банка на ФНРЈ, бр. 
68Д6 К. бр. 175 од 23 мај 1950 година.. 

До колку странците довогјаат со ваучер издаден 
од некоја странска патничка агенција, угостителското 
претпријатие, односно дукјанот може да го прими coi 
тоа, овој ваучер кај „Путник" накнадно да го замени! 
во што пократко време за упатница (ваучер) на прет-i 
si p и j ати ето „Путник", ' i 

9) Угостителските претпријатија примените спе-
цијални динарски! бонови со спецификација »а исти-' 

гге составена во два примерка!, по правило, секој де« 
ке му ги поднесуваат на „Путник" на наплата. ! 

„Путник" ке rai пресметува презентираните on®* 
пиј алии динарски! б о ф в и и од кога ке го одбие опре-
делениот процент на провизијата ке ја одобри' про-
тиввредноста на истите на сметката на угостителското 
претпријатие к а ј Народната банка на ФНРЈ. 

10) „Путник" при) пресметувањето на специјал-
ните дин ар ок rf бонови на определеното угостителско' 
Претпријатие ке му издаде потврда во два примерка^ 
во која што мора да биде точно назначен износот на' 
пресметаниве бонови. ' 

Оваа потврда ке му служи на панскиОнскиот и' 
продажниот угостителски дукјан на државното уго!" 
стителско претпријатие за да ги правда дадените 
повластици. 

11) Ова напатствие влегува во сила со денот на-
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Републичка Југославија", а ке се применува 
од 1 јуни 1950 година. 

Бр. 3547 
Белград, 10 јуни 1950 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Комитетот за туризам 

и угостителство, 
Станоје Симич, е. р. 

357. 
Врз основа на чл. 28 од Уредбата за усталување 

на работната сила и за ускладување плановите на ра-
ботната сила со планот на платниот фонд и со пла-
нот на обезбеденото снабдување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/50), издавам 

H А P Е Д Б А 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПЛАНОВИТЕ НА ФОНДОТ НА 

ПЛАТИТЕ ЗА III ТРОМЕСЕЧЈЕ НА 1959 ГОДИНА 
1) Админиотратквно-сперативните раководители на 

државните стопански претпријатија должни се до 20 
јуни на оваа година заклучно да . му ги поднесат на 
надлежното седиште на банката плановите на фондот 
на платите за III тромесечје за сите претпријатија 
под- нивно раководство како и за целата дирекција. 

2) Плановите на фондот на платите мораат да 
бидат составени спрема прописите за планирањето на 
цените и изработката на финансискиот план, а освен 
тоа во сето треба да им одговараат на условите ед 
лоч. 10 одделот IV на Напатствие^ за спроведување 
на Уредбата за уоголување на рботната сила и За 
ускладување плановите на- работната сила со планот 
на платниот фонд и со планот на обезбеденото снабду-
вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/50). 

3) Почнувајќи од 21 јуни 1950 година банките 
можат да ја исплатуваат готовината за платите само 
на оние претпријатија за кои што во срокот пропи-
сан со оваа наредба ке биде поднесен планот на фон-
дот на платите за l i l тромесечје на 1950 година. 

4) Оваа Наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 15717 

Белград, 12 јуни 1950 година 
Го застапува 

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

инж. Милентија Попович, е. p. 

353. 
Врз основа на чл. 18 во врска со чл. 3 од Уред-

бата за откупот на житариците во економската 1950 61 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 87/49) во со-
гласност со Претседателот на Советот за земјоделие 
и шумарство на Владата на ФНРЈ, Министерот на 
финансиите на ФНРЈ и Министерот на трудот на 
ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДАВАЊЕ НА УШУРОТ 
ОД ВРШАЧКИТЕ И ЗА ПЛАКЈАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ НА ВРШИДБАТА ВО 1950 ГОДИНА 
1) Земјоделоко-машинските станици и индивиду-

алните сопственици на вршачките, должни се да им 
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ги предадат на овластените откупни претпријатија 
сите количини на жита рици што ке ги примат од про-
изводителите како накнада во натура за извршената 
вршидба (ушур). 

Државните земјоделски добра должни се да им 
го предадат на откупните претпријатија сиот ушур 
што ке го примат за вршидбата на тугјо жито. 

Земјоделските задруги што вршат со сопствени 
вршачки должни се да им го предадат на откупните 
претпријатија сиот ушур што ке го примат за сврше-
ната количина на тугјо жито. 

2) Ушурот се определува во процентот од сврше-
ните количини на житарица Процентот на ушурот ке 
ro пропишат министрите на државните набавки на 
народните републики!, со тоа во- оние краишта дека е 
уобичаен начинот на вршидба со постојани дружби 
за- в решење, да биде опфатен и оној дел од ушурот 
што е до сега даван на таква дружба во натура како 
.награда за извршената вршидба. Во овие прописи ке 
биде определено кој дел од вкупниот процент од 
ушурот од поодделни тилови на вршачки припагја за 
работењето на критиката а кој дел го сочинуваат по-
ранешните работнички награди. Вака определениот 
лроцент на ушурот не може да биде поголем од до 
сега про писак пот процент за употреба на вршачката 
и работничката награда. 

о) За работењето на секоја вршачка ке се води 
книга на вршидба та која ипо- треба да ги содржува 
сите подароци што се потребни за точна евиденција 
на свршените количини и предадениот ушур. Образе-

цот на книгата од вршидбата ке го пропишат мини-
стрите на државните набавки на народните републики. 

4) Индивидуалните сопственици на-вршачките дол-
жни се претходно да ги региггрират вршачките и да 
добијат овластеше за работење од извршниот одбор 
на околискиот народен одбор на чие што подрачје 
вршачка та ке работи. 

5) Извршните одбори на околиските народни од-
бори ке определат за. секоја врптчка, без оглед кој 
е нејзин сопственик, реон на работењето, планска за.-
дана во тој реон, количината на житариците која што 
треба да. се o в риги, количината на ушурот кој што 
треба да се собере и откупното претпријатие на кое 
што сопственикот (ракувачот) на. вршачката ке го 
предаде е об p ш и о т ушур. При ова извршниот одбор 
на околискиот народен; одбор ке се раководи со тоа 
капацитетот на вршачката да биде во полна мерка 
искористен. 

За сето ова извршниот одбор на. околискиот наг-
раден одбор ке му издаде на сопственикот (ракува-
чот) на. вршачката решение. Во о<ва решение мора да 
биде определено, кој процент на собраниот и преда-
дениот ушур му се исплатува на сопственикот од вр-
шамкагга, а кој не се исплатува спрема, прописите на 
тон. 14 од оваа наредба!. Еден примерок на решението 
ке се испрати и до откупното претпријатие. 

6) Најголем број на работници што« можат да 
работат на вршач кат а се определува спрема типот на. 
вршачката и спрема тоа да ли врши дб ата се. спрове-
дува со елеватор ил без овој, и тоа на следен начин: 

Кај вршачки со ширина на таванот во мм 

550—705 710-895 900-1.200 1105-1730 

Најголем број на рабо-
тниците што може да 

работи на вршачка 

со елева-
тор 11 13 16 24 Најголем број на рабо-

тниците што може да 
работи на вршачка без елева-

тор 13 15 20 25 

/ 
Кај вршачки со ширина на тапанот во мм 

550-705 710-895 900-1.200 1205-1730 

V ГРУПА: носител и додавач 
на слама и плева, сехачна снопови 
ПО JU;и 3,16 

/ 

2,35 1,62 1,10 
Vi ГРУПА: додавач на скокови, сло-
жувач на слама, ложач, вложувач, 
камараш и вагар по дин. 3,51 2,62 1,82 1,19 

Vil Г^УПА: раковалац и мото-
риста (тракторима, машиниста) по 
дил. 4,07 3,03 2,10 1,39 

8) Покрај платата на работниците на вршачката 
им припагја посебен додаток за прекувремено рабо-
тење и за работење во деновите на. неделниот одмор. 
Тој додаток се исплатува за секој час на. прекувре-
мена работа и за секој час на работа во деновите на 
неделниот одмор, а износи: за работниците од V гру-
па 6 динари, за работниците од VI група 7 динари, 
а за работниците од Vil група 8 динари. Редовното 
работно време трае 10 часа и започнува и престанува 

на работното место. Времето на одморот не се смета 
во работното време. На работниците што работат на 
вршидба им припагја и соодветна бесплатна рана што 
ја дава производителот за кого што се спроведува 
вршидбата. 

9) Освен платата и додатоците, работниците што, 
се запослени на Британката стечуваат, под условот од 
ст. 2 од оваа. точка, право за секои свршени 100 Kif. 
бели житарици да купат пченица, и тоа: 

Кај вршачки со ширина на тапанот во мм 

530-705 710-895 900-1.200 1205-1730 

кг пченица 0,182 0,133 0,091 0,061 

Број. 40 — Страна 7591 
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Правото на купување пченица имаат само оние 
работници шао учествувале во навршувањето најмал-
ку '50% од планската задача на гарнитура,та за вр-
шење. Работниците што го започнале работењето на 
гаришту рата за вршење откога ја извршила оваа 50% 
и пов ек j е од својата планска задача, имаат право да 
купат пченица сразмерно со нивното учество во ра-
ботењето. 

Оние работници што не се од местото или од око-
лија,та на. местото дека е извршена вршидбата и дека 
заработената пченица! ја примиле а сакаат пченицата 
да ја пренесат во местото на своето пребивалишта 
ке ја предадат на најблиската делегација на Дирек-" 
Шијата на државниот житен фонд со тоа оваа да ја 
извести делегацијата која што е најблиска на местото 
од нивното живеење за да им испорача количина на) 
пченица која што ја предаде. 

10) Работниците своето право на купување пче-
ница ке го остваруваат на следен начин: ^ 

Откупното претпријатие ке состави веднаш, по за-
вршената вршидба пресметка и ке утврди колку кој 
од работниците што работеле на вршачката, од која 
што тоа претпријатие го собира ушур от, има право 
са купи пченица.. Впедноста на вака утврдената коли-
чина на пченица по откупните цени ке ја одбие прет-
пријатието од заработката на работникот во пари а 
заработената количина на пченица ке му ја. издаде од 
последната партија на уш ур от од Британката на која 
што работел. Доколку расположивите количини на , 
ушурот не ке бидат достаточни за ова, откупното 
претпријатие ке ја прими разликата од најблиската 
делегација на Дирекцијата на државниот житен фонд. 

11) Горните одредби за плаќањето на работни-
ците и' за нивното право на купување пченица се од-
несуваат и на работниците што работат на Британките 
на државните земјоделски добра и земјоделските за-
други, но само за количините на свршеното тугјо 
жито за кое што се собира ушурот спрема точ. 1 од 
ш а а наредба. Исклучително, овие одредби ке се при-
менуваат на сезонските работници на државните зе-
мјоделски добра за нивното работење при вршидбата 
на житото што е произведено на овие добра. 

Одредбите за правата на работниците по оваа на-
редба важат и за индивидуалните сопственици на вр-
шалките, ако учествуваат лично во работењето при 
вршидбата и завземаат едно од систематизираните ра-
ботни места на Британката спрема точ. 6 од оваа на-
редба; 

12) За да би бил распоредот на работната сила 
•на врнежите правилен и без штета по употребата на 
работната сила во другите гранки на стопанството, 
извршниот одбор на околискиот (градскиот) народен 
одбор ке го определи најголемиот број на работни-
ците од поодделни групи што можат да работат на 
поодделни вршачки со тоа овој број да не може да 
биде поголем од најголемиот број што е определен 
спрема тон. 6 од оваа- наредба. Бројот на работниците 
што ке работат на Британката мора да биде означен 
во решението кое што се издава по точ. 5 од оваа 
наредба. 

Најголемиот број на работниците што е прописан 
во тон. 6 од оваа наредба се однесува на оние краи-
шта во кои што е уобичаен начин на вршидба,та со 
постојани1 дружби за вршидба. 

Во краиштата дека производителите спроведуваат 
вршидба со сопствена работна сила, во решението кое 
што се издава по тон. 5 од оваа наредба ке се вне-
сува само најпотребниот постојан персонал на вршач-
ката. 

13) Исплатата на работниците на вршидбата ке ја 
извршат откупните претпријатија' преку сопственикот 
(ракувачот) на вршачката, кому што во оваа цел ке 
му даваат потребни аконтации1. Наплатата на работни-
ците ке се врши еднаш во неделата,. После изврше-
ната исплата сопственикот (ракувачот) на вршачката 

ке ја правда со платните списоци ка ј откупното прет-
пријатие примената аконтација. 

Откупните претпријатија ке водат точна евиден-
ција за земените аконтации, и после завршетокот на 
врши д бата ке извршат со секој сопственик (ракувач) 
на вршачката пресметка како во поглед на земените 
и исплатените пари така и во поглед на собраниот и 
предадениот ушур. 

14) Откупните претпријатија ке го примаат од 
сопственикот- (ракувачот) на Британката сиот ушур 
што ке го собере овој од производителите по пропи-
сите од оваа наредба. При примањето на ушурот от-
купното претпријатие ке постапува на овој начин: 

а) оној дел на ушурот чија што вредност во пари 
претставува накнада на сопственикот од вршачката за 
употреба на машината спрема решението од точ. 5 од 
оваа наредба ке му го исплатува на сопственикот на 
Британката по определените откупни цени: 

б) оној дел на ушурот што порано го сочинува 
работничките награди во натура, а мој што е сета 
опфатат со откупот, откупното претпријатие нема да 
го исплатува. 

По завршетокот на вршидбата откупните претпри-
јатија ке j,al одбијат вредноста на ушурот кој што е 
споменат под б), што е пресметана по определените 
откупни цени! од вкупната сума на парите која што е 
издадена за исплатување на работниците на Британ-
ката спрема платните списоци. За разликата, откуп-
ните претпријатија имаат право на регрес. 

25) Hat 'индивидуалните сопственици на приликите 
што не учествуваат во работењето како членови на 
дружби за вршење може да им се одобри да купат 
до 200 кгр. пченица сразмерно на извршената планска 
задача на Британката. Вакви сопственици на вршалка 
ке извршат купување кај најблиската делегација на 
Дирекцијата на државниот житен фонд воз основа на 
потврдата од поверенствотО на државните набавки на 
околискиот (градскиот) народен одбор. 

16) Доколку дејствието не содржи, одбележени на 
к р и к е т o дело ке се казни со парична казна до 20.000 
динари: 

а) сопственикот односно ракувачот на вршачката 
кој итно без оправдана причина не ја изврши план-
ската задача на Британката^ како и опој кој што не из-
врши правилна и' навремена исплата на работниците; 
или пресметката на примените аконтации во смисла 
на тон. 13 од оваа наредба; 

б) лицето Кое што спречува или го смекшава пра-
вилното одвивање на в риги дб ат а. 

А дм и и ист p атип н o -каа и ена постапка водат и реше-
нија во прв степен донесуваат извршните одбори 
на околиските (градските) народни! одбори. 

17) Министрите на државните набавки на народ-
ните републики во согласност со министрите на. зем-
јоделието и со министрите на трудот на народните 
републики ке донесат поблиски прописи за собира-
њето на ушурот од Британките, за организацијата кон-
тролата на вршидбата, за прегледувањето и ликвида-
цијата на книгите од вршидбата и други .прописи што 
се потребни за применувањето на оваа наредба. Исти-
те органи ке донесат и прописи за начинот на плак-
јањето на работниците што работат'на рачни вршачки 
и гешлови како и за правото на овие работници да 
купуваат пченица. 

Доколку посебни услови во поодделна народна 
република бараат извесни отстапувања од одредбите 
на оваа наредба, органите од горниот став можат да 
ги пропишат тие отстапувања, само по претходно одо-
брение од владата на народната република. 

18) Оваа наредба влегува во оила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Фе дер атипи а 
Народна Република Југославија". На. тој ден преста* 
нува да важи Наредбата за задолжителното преда-
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вање на ушурот од вршачките и контролата на вр-
шидбата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 58/49). 

Бр. .2961 
Белград, 13 јуни 1950 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стока, 

Осман Карабегович, е. р. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за земјоделие и 

шумарство, 
Мијалко Тодоровпч, е. р. 

Го застанува Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Мини'сг сот на. надворешната трговија, 

Милентије Попович, е. р. 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Вечеслав Хољевац, е. р. 

359. 
Врз основа на Наредбата на Владата на. ФНРЈ за 

државните (врзаните) цени на земјоделските про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/48), во со-
гласност со Претседателот на Советот за земјоделие 
и шумарство на Владата на ФНРЈ и Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДРЖАВНИТЕ 
(ВРЗАНИТЕ) ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ РАСТЕ-
НИЈА ПО ВИДОТ И КВАЛИТЕТОТ ОД РОДОТ НА 

1949 ГОДИНА 
1) Во наредбата за државните (врзаните) цени на 

индустриските растенија по видови и квалитет од 
родот на 1949 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
76/48 и бр. 86/49), се менува одредбата на топ. 1 од 
одделот I под 8) до толку, што наместо прописаната 
должина на дршката од 15 см. за обете класи на си-
рак-слама се пр опису в а должина на дршката од 
20—26 см, со тоа со договор Да може да се предвиди 
должината на дршката пократка од 20 см. односно 
подолга од 25 ем. 

2) Оваа изведба влегува во сила веднаш. 
Бр. i02 

22 мај 1950 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за 
пр ера бот у в ачка ин ду ст p и j а, 

Рато- Дугоњич, е. p. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за земјоделие 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровог, е. р. 

Го застанува. Министерот на финансиите 
на ФНРЈ 

Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 
Милентије Попович, е. р. 

360. 
Врз основа на тон. I и II од Решението за наго-

лемување бројот на индустриските производи' што 
влегуваат во сојузното обезбедено снабдување и за 
начинот на купување на тие производи на куповни 
или' парички бонови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/50), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРО-
ИЗВОДИ ОД СОЈУЗНОТО ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУ-
ВАЊЕ КОИ ШТО ПОТРОШАЧИТЕ КЕ ДОЛЖАТ ДА 
ГИ КУПУВААТ НА ПОТРОШАЧКИТЕ КАРТИ ЗА ИН-
ДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА 

КУПУВАЊЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ 
1..Потрошачи^ што се превземени на сојузно 

обезбедено снабдување со индустриски производи 

можат ва потрошачкнте кауги да купуваат следни 
тексти'.тин пp оизводи: 

а) тканини од сите видови и гуми рано платно, 
б) конфекција од сите ви ioa'", 
в) трикотажа и плетена стока од сите видови, 
г) конец од сите видови, 
д) чорапи од сите видови, 

rj) памучна вата — кројачка и јорган!,ги ска. 
Сите производи што се напред споменати под а), 

б), в), г), д) и r j ) , потрошачи те ги купуваат на ку-
повни точкици. Овие (производи не можат да се ку-
пуваат на парични купони. 

2) Потрошачке што се превземени на сојузното 
обезбедено снабдување со индустриски' производи 
можат на своите потрошачки карти да купуваат сле-
дни видови на обувки и други индустриски про-
изводи: 

а) обувки од сите видови, ' 
б) други индустриски производи, како: петрол 

за осветление; денатурисан шпиритус; каустична и 
амониачна сода; шупливо стакло, освен луксузно вле-
чено стакло (прозорско); керамика за домаќинство; 
производи од тел; катанци; обични секири; обични 
кук јн и ножици; емајлрани| садови, поп цинк ов ани, алу-
миниумови и брут ени; прибор за јадење поцинкован, 
што не ргјссува и хромиран; железни кревети со или 
без улошци; кревети за деца; улошци за кревети; 
фурни од ле ен o железо и лимени со или без шамот; 
штедњаци емајлирани и не емајлирани; легни делови 
за пек j и и штедњаци'; рерни за штедњаци; лимени 
врати за пек ји, штедњаци и оџаци!; цевки за чад; * 
будилници; машини за мелење кафе; месо и ореви; 
машини за сечење сланина; пегли за јаглен; детски 
количиња; баланс-ваги со драмлии железни иди во 
месингани гарнитури; кутии од алимнниум за тури-
сти; утикач со колчаест контакт; приручници за тер-
мички апарати; разни електрични апарати за домаќин-
ство и гајтани за нив (асталскп плочи за кување; 
електрични пегли, други електрични апарати за до-
маќинство, гајтани оштетени со памук и заштитени1 

со гумени цевки, гајтани за ламби); собни ламби, 
делови од ку кј ем мебел, мебел од виткано дрво и друг 
мебел (кукјен дрвен мебел во парчиња); кожна и 
текстилна галантерија: гумени цевки од сите видови 
без уметачи или со текстилни или метални! уметачи; 
цуцли; гумени кодна за детски количиња: кожуви и 

' ВИ нд јаки s кожни' капи и хауб! 'Зимски заштитни обле-
кла: надворешни и внатрешни гуми за бицикли:" гу-
мени вело и мото-производи. (гумени делови за бици-
кли и моторцикли); делови за бицикли: петлици од 
сите видови; прашак за перење; азбестен сапун; че-
шлеви на сите видови,; четки за заби; игли за шиење 
и други ел. индустриски производи за кук јн и и лични 
потреби. 

Сите напред споменати индустриски производи 
под а) и б). потрошачите ги купуваат на паричните 
купони. Овие производи пот p ош ачин е можат да ги 
купуваат и на куповните точки ци, со тоа што во та-
ков случај .куповните точкити се пресметуваат со 
паричните купони во сразмера: една куповна точкица 
за 12 динари во парични купони. 

3) Приемни радио-апарати и гарнитури на мебел 
(комплетен мебел) потрошачке ги купуваат на оддел-
ни дознаки. Овие дознаки ги издаваат поверенствагга 
на трговијата и снабдувањето-, на околиските (град-
ските, реонските), народни одбори во рамките на ко-
личините што ке им. ги додели министерството на 
трговијата и снабдувањето на Народната република. 

4) На потрошачи ите карти за. индустриските про-
изводи се врши и менувања на лепчиња Слонови) од 
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»ежа и менување на н-аглав»ци. Ова менување се 
врши на дополнителни купони со кои што се прода-
ваат и паричните бонови. 

5) Ова решение ке се применува од денот на 
објавувањето во ,,Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бо. 2512 
5 јуни 1950 'година 

Белград 
Министер па Владата на ФНРЈ 

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

361. 
Врз основа на чл. 4 ст. 2 од Уредбата за трго-

вијата по врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/50), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КУПУВАЊЕТО ПО ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ НА ВИНО, 
ГРОЗЈЕ ЗА ПРЕРАБОТКА, СВЕЖИ И СУВИ СЛИВИ 

И ЈАБОЛКА 
1) Државните откупни претпријатија и задругите, 

што се овластени да купуваат земјоделски производи; 
по врзаните цени, можат да ги купуваат по врзаните 
цени и овие производи што не се откупуваат задолжи-
телно: 

а) вино; 
б) грозје за преработка; 
в) свежи и суви сливи; и 
г) јаболка. 

2) Виното, свежите и сувите сливи и јаболката 
можат да се купуваат по врзаните цени само во оние 
количини кои што се со планот на откупот предви-
дени за купување на тие производи по врзаните цени. 

Грозјето за преработка може да се купува по вр-
заните цени само наместо вино>, и тоа во границите 
од оние износи кои што се со планот на откупот пред-
видени за купување вино по врзаните цени. 

3) За купувањето по врзаните цени на земјодел-
ските производи што се •споменати во лоч. 1) од ова 
решение министерот -на државните набавки на народ-
ната република во согласност со министерот на! земјо-
делието на народната република ке определи: 

а) производствени подрачја (реони) во кои што 
овие производи ке се купуваат по врзаните цени; 

6) видовите (сортите) на овие производи, нив-
ниот минимален квалитет и другите услови кои што 
овие производи мораат да ги исполнуваат. 

4) Министерот на државните набавки на народ-
ната република врз основа на планот на откупот што 
е споменат Во точ. 2) од ова решение ке ги определи 
количините на поодделните видови на производи од 
точ. I) што ке можат да се купуваат по врзаните 
цени во поодделни производствени подрачја. 

5) Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија".' 

Бр. 2433 
3 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ч*ПРЈ 

Чретседател на Советот за промет со стока 
Осман Карабегович, е. р. 

ЗЅ2. 
Врз основа на чл. 4 ст. 2 од <у рсд^^.а ^ ^ коп-

јата по врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
27/50) донесувам 

P Е Ш Е H И Е 
ЗА КУПУВАЊЕТО НА КОКОНИ ОД СВИЛЕНИ БУ-

БАЧКИ ПО ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ 
1) Овластените индустриски и откупни претпри-

јатија можат да купуваат по врзаните цени свежи 
покони од свилени бубачки, и тоа само контрахн-
рани количини од овој производ. 

2) Министерот на државните набавки на народ-
ната република во согласност со надлежниот ми-
нистер — член на Советот за преработувачи инду-
стрија на Владата на народната република го утврду-
ва планот на откупот на свежите покони од свилени 
бубачки, по кој што овластените претпријатија ке го 
купуваат овој производ по врзаните цени. 

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

Бр. 2436 
3 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на* ФНРЈ-

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

353. 
Врз основа на чл. 28 од Уредбата за усталува-

њето најработната сила и за ускладување плановите 
на работната сила со планот на платниот фонд и со 
планот на обезбеденото снабдување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4/50) донесувам 

P Е lil Е H И Е 
ЗА СНАБДУВАЊЕТО СО ЖИТАРИЦИ НА СЕЗОН-
СКИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАБОТНИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ 
ЗЕМЈОДЕЛКИ ДОБРА ПО ПРЕСТАНОКОТ НА РА-

БОТНИОТ ОДНОС 
1) Лицата кои што како, сезонски земјоделски ра-

ботници провеле непрекинато во работен однос на 
државни земјоделски добра најмалку шест месеци, 
после престанокот на работниот однос имаат право 
да купат жил ар мци по пониските единствени цени за 
своите потреби и за потребите на. членовите од сво-
јата фамилија кои што се неспособни за работа. Вакви 
лица имаат право да купат житарицн во количина што 
е прописана за време од три месеца и тоа за себе и 
возрасните членови од својата фамилија по месечна 
норма што е определена за потрошачите на ПО •кате-
горија, а за децата по нормата за соодветната Д ка-
тегорија. Право на купување ж ит ар дади имаат овна 
лица само доколку не се снабдени со житарнци од 
е оп ст в е нот o пр o изводот в o . 

2) Лицата од тон. 1) можат количините на жича-
ри ци по прописите од ова решение да ги купуваат 
само во месеците декември, јануари и февруари и тоа 
одеднаш само количина за едномесечно трошење. Ако 
местото на живеењето на овие лица во зимските ме-
сеци е тешко пристопно или е далеку од магацинот 
на околиското трговско претпријатие односно задруга, 
можат тие врз основа на одобрението од нов ере к-
ството на трговијата и снабдувањето на околискиот 
народен одбор да. .купат одеднаш количина на жита-
рици за сите три месеца. 

3) Сезонските земјоделски! работници купуваат 
житарици ло прописите од ова решение во магацинот 



Среда, 14 јуни 1Ѕ50 

на околиското трговско претпријатие или задруга врз 
основа на налогот што им го издава повеpеиството ка 
трговијата и снабдувањето на околискиот -народен 
одбор што е надлежно спрема местото на постоја-
ното живеење. Овој налог се издава врз основа на 
потврда од државното земјоделско добро за заложу-
вањето на работниците и траењето на работниот од-
нос и врз основа на потврдата од месниот народен 
одбор дека домакинството на работникот што е во 
прашање не е снабдено со житзрици од сопственото 
производство, како и за бројот на децата на работни-
кот и возрасните членови на фамилијата што. се не-
способни! за работа. 

Во налогот од горниот став ке се означи коли-
чината на житариците која што има право' да ја купи 
сезонскиот земјоделски! работник. 

4) Ова решение ке се применува веднаш. . 
Бр. 2511 

5 јуни 1950 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стока, 

Осман Карабегович, е. р. 

364 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за донесување 

технички прописи од областа на електростопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 100/40) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НАПАТСТВИЕ!"© ЗА ГРАДЕЊЕ 
ТИПСКИ ДАЛЕКУВОДИ ПО KV 

1. При градењето на сите типски делекуводи 110 
»iV на целата територија на Федеративна Народна 
Република Југославија задолжително ке се променува 
„Напатствие™ за градење типски далекувод« 110 kV, 
што го прописа Претседателот »а комитетот за елек-
тростопанството на Владата на ФНРЈ на 17 мај 1950 
година под бр. 14358. 

2. Ова напатствие отпечатено е како одделно из-
дание »а Комитетот за електростопанство на Владата 
Иа ФНРЈ, а ке се применува од денот на објавувањето 
на ора решение во „Службениот лист на Федератив-
на Народна Република Југославија". 

Бр. 14356 
25 мај 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за електростопанство, 
Никола Петрович, е. р. 

365. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за донесување 

технички прописи од областа на електростопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 100/49) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ВА ПРИМЕНУВАЊЕ НАПАТСТВИЕТО ЗА ГРАДЕЊЕ 
ТИПСКИ ТРАНСФОРМАТОРСКИ СТАНИЦИ ЗА 

35/10 KV 

1. При градењето на транеформаторсќите станици 
35/10 kV на целата територија на Федеративна На-
родна Република Југославија задолжително ке се 
применува „Напатствие™ за градење трансформатор-
ски станици 35/10 kV", које што го пропиша Прет-
седателот па Комитетот за електростопанството на 

Владата на ФНРЈ од 20 мај 1950 година под бр. 
14676. 

2. — Ова напатствие отпечатено е како одделно 
издание на Комитетот, за електростопанството на Вла-
дата на ФНРЈ, а ке се применува од денот на објаву-
вањето на ова решение во „Службениот лист на Феде-
ративна Народна Република југославија". 

Бр. 14676 
31 мај 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател па Комитетот за електростопанство, 
Никола Петрович, е. р. 

366. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за донесување 

технички прописи од областа на електростопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 100/49) донесувам: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НАПАТСТВИЕТО ЗА ГРАДЕЊЕ 
ТИПСКИ ДАЛЕКУВ OДИ IO KV 

1. При градењето на сите типски далекуроди 10 
kV на целата територија на Федеративна Народна 
публика Југославија задолжително ке се применува 
„Напатствие™ за градење типски далекуводи IO kV 
што го прописа Претседателот на комитетот за елек-
тростопанство на Владата на ФНРЈ на 17 мај 1950 
година под бр. 14358. 

2. Ова напатствие отпечатено е како одделно из-
дание на Комитетот за електростопанство на Владата 
на ФНРЈ, а ке се применува од денот на објавува-
њето на ова решение во „Службениот лист на Федера-
тивна Народна Република Југославија". • 

Бр. 14354 
25 мај 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за електростопанство:. 
Никола Петрович, е. р. 

367. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за донесување 

технички прописи од областа на електростопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 100/49) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕ^ ЗА ВРШЕ-
Њ Е РАБОТИ НА ВОДОВИТЕ НА НИЗОК НАПОН 

ДОДЕКА СЕ ПОД НАПОН 

1. — За. сите работи кои што се вршат на водо-
вите на низок напон за времето додека се под напон 
на целата територија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија задолжително ке се применува На-
патствие™ за вршење работи на водовите од низок 
напон додека се под напон, кое што го прописал 
Претседателот на Комитетот за електростопанството на 
25 мај 1950 година под бр. 14359. 

2. — Ова напатствие е отпечатено како одделно 
издание на Комитетот за електростопанството на Вла-



Страна Tol — Број 40 СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 14 јуни 1'ЈЅЗ 

Лата на ФНРЈ, а ке се применува од денот на обја-
вувањето на ова решение во „Службениот лист на 
Федеративна На род на Република Југославија.". 

Бр. 14355 
25 мај 1950 година 

Белград 
Министер на. Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за електростопанство, 
Никола Петрович, е. р. 

ЗЅЅ. 

Врз основа на членот 13 точката е) од Законот 
за здруженијата, соборите и другите јавни скупови 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 
НА* СОЈУЗОТ НА ФИЛМСКИТЕ РАБОТНИЦИ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува опрема поднесените правила и про-

грама на работењето допивањето и работењето на 
Сојузот на филмските работници на Југославија со 
седиште во Белград, а со дејност на целата терито-
рија на Федеративна Народна Република Југославија. 

Бр. 20062 
24 мај 1950 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковим, е. p. 

369. 
По укажаната потреба, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
o А УКИНУВАЊЕ ЦАРИНАРНИЦИТЕ И ОТВОРАЊЕ 

НА ЦАРИНСКИ ОДДЕЛИ 
I. Се укинуваат царинарниците во Сарајево, Вр-

шац, Кикинда,, Нови Сад и Коториба и царинскиот 
оддел во Струга. 

II. Се отвораат царински оддели: 
а) во Вршац, Кикинда, и Нови Сад, као оддели 

на царинарницата во Белград; 
б) во Кото риба, како оддел на царинарницата 

во Загреб; 
в) во Охрид, како оддел на царинарницата во 

Битола. 
III. Досегашните: 

а) царински оддели во Банатски Арангјел и 
Српски Итебеј, на укината царинарница во Кикинда, 
преминува во територијална надлежност на царинар-
ницата во Белград; 

б) царинското одделение во Нови Кнежевац на 
укинатата царинарница во Кикинда, преминува во 
територијална надлежност на царинарницата во Су-
ботица; 

в) царинското одделение во Долна Лендава, на 
укинатата царинарница во Коториба, преминува во 
територијална надлежност на царинарницата во За-
греб. 

IV. За извршување на ова решение ке се грижи 
Управата за царина при Министерството за надво-
решна трговија на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

Бр. 20141 
17 мај 1950 година 

Белград 
Министер 

за надворешна трговија на ФНРЈ, 
инж. Милентије Попович, е. p. 

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА БРАЗИЛИЈА ILA 
ПРОТОКОЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ МЕНУВА М Е Ѓ У -
НАРОДНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА СУЗБИВАЊЕ ПРО-
МЕТОТ И ТРГОВИЈАТА НА НЕМОРАЛНИ ПУКЛИ* 

КАЦИН 
Генералниот секретар на Обединетите нации, со 

своето писмо од 19 април 1950 година, го извести! 
Министер ств ото на надворешните работи на Федера-
тивна Народна Република Југославија, дека на 3 април 
1950 година е депониран од страна на Бразилија ратн-
фикацпониот инструмент на Протоколот со кој што се 
менува Меѓународната конвенција за сузбивање про-
метот и трговијата на неморални публикации од 12 
септември 1923 година, склучен и потписан во Лејк 
Сакс ес иа 12 ноември 1947 година. 

Југославија О Б О Ј протокол го потписа без резерва 
на 12 ноември 1947 година. 

Бр. 49818. — Од Министерството на надворешни-
те работи, Белград, 5 јуни 1950 година. 

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА НИКАРАГУА ПРО-
ТОКОЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ МЕНУВААТ СПОГОДБИ-
ТЕ, КОНВЕНЦИИТЕ, И ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ОПОЈНИТЕ 
ДРОГИ ПОТПИСАНИ ВО ХАГ НА 23 ЈАНУАРИ 1912 
ГОДИНА, ВО ЖЕНЕВА НА 11 ФЕВРУАРИ 1925 ГО-
ДИНА, НА 19 ФЕВРУАРИ 1925 И НА 13 ЈУЛИ 1931 
ГОДИНА, ВО БАНГКОК НА 27 НОЕМВРИ 1931 И ВО 

ЖЕНЕВА НА 26 ЈУНИ 1936 ГОДИНА 

Генералниот секретаријат на обединетите нации, 
со obio ето писмо од 3 мај 1950 година го навести 
Министерството на надворешните работи на. Федера-
тивна Народна Република Југославија дека на 24 април 
1950 година е депониран од страна на Никарагуа ра-
тифпкациониот инструмент на протоколот со кој што 
се менуваат спогодбите, конвенциите и протоколите 
за опојните дроги што се потписани во Хаг на 23 ја>-
нуари 1912, во Женева на И февруари 1925, на 19 
февруари 1925 и на 15 јули 1931, во Бангкок на 27 
ноември 1931 и во Женева на 26 јуни 1936 година, 
склучен и потписан во Лејк Сахоео на, И декември, 
1946 година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент од 
овој протокол депониран е на 19 мај 1948 година, а 
протоколот е објавен во1 „Службениот лист на ФНРЈ" 
бр. 21 од 13 мај 1948 година,. 

Бр. 410638. — Од Министерството на надворе-
шните работи, Белград, 5 јуни 1950 година. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ, по из-
вршеното сравнување со изворниот текст, установило1 

дека во текстот на Напатствие™ за пресметувањето! 
и начинот на уплатувањето на пазаришната добивка 
како и разликите во цените на суровините и матери-
јалите наменети на"локалното производство за сло-
бодно продавање објавено во „Службениот лист на 
ФНРЈ" бр. 33 од 3 мај 1950 година, се поткрале гре-
шки, и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА НАПАТСТВИЕ™ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И НАЧИ-
НОТ НА УПЛАТУВАЊЕТО НА ПАЗАРИШНАТА ДО-
БИВКА КАКО И РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НА СУРО-
ВИНИТЕ И МАТЕРИЈАЛИТЕ НАМЕНЕТИ НА ЛОКАЛ-
НОТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА СЛОБОДНО ПРОДАВАЊЕ 

1) Во точ. 13) ст. 1 наместо: „од тон. I l ) ст. 2" 
треба да стои: „од тон. 12) ст. 2". 

2) Во точ. 14) наместо „по точ. 12) ст. I " треба да 
стои: „по точ. 13) ст. 1". 

Бр. 11100.— Од Министерството на финансиите на 
ФНРЈ, Белград 13 мај 1950 година. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ 

Во Советот за градежништво и градежна инду-
стрија на Владата иа ФНРЈ, после извршеното срас-
нување со изворниот текст, установено е дека во тек-
стот на Правилникот за начинот на утврдување нор-
мите на утрошокот па материјалот во градежништвото 
со техничка метода и врз основа на искуство-, обја-
вен -во „Службениот лист на ФНРЈ" бр. 29 од 19 април 
1950 година се поткрале грешки и дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ 
НОРМИТЕ НА УТРОШОКОТ НА МАТЕРИЈАЛОТ ВО 
ГРАДЕЖНИШТВОТО СО ТЕХНИЧКА МЕТОДА И ВРЗ 

ОСНОВА НА ИСКУСТВО 
Во чл. 6 во вториот и четвртиот ред наместо,збо-

рот „наведената" да се стави „изведената". 
Во примерот од чл. 21 вториот ред цифрата „383" 

треба да гласи „385" со третиот ред цифрата „365" 
треба да гласи „363". 

Во чл. 27 наместо: „опре ма Уредбата за времените 
норми и времените технички прописи во градежни-
штвото („Службен1 лист на ФНРЈ" бр. 32/47)" треба 
да стои: „спрема Уредбата за .работните норми („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 109/48)". 

Бр. 5349. — Од Советот за градежништво и гра-
дежна индустрија на Владата на ФНРЈ, 17 мај 1950 
година Белград. 

Комитетот за електростопанството на Владата на 
ФНРЈ, по извршеното сравнување со .изворниот текст, 
установил дека во Правилникот за пр ем ноќите дода-
тоци' на службениците запослени во претпријатијата 
во ресорот на електростопанството, објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ",' бр. 32/50, се поткрала долу 
наведената грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМИСКИТЕ ДОДАТОЦИ 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА ОД РЕСОРОТ НА ЕЛЕКТРОСТОПАН-

СТВОТО 
Во табелата „Б" (која е отпечатена после чл. 21), 

во заглавие™ под „В/Б—2" треба да се стави во ко-
лоната 9 бројка (коефициент) „0,8", која е изоста-
вена. 

Бр. 1407. — Од Комитетот за електростопанство 
на Владата на ФНРЈ, 18 мај 1950 година, Белград. 

Н А Н А Р О Д Н И Т Е Р Е П У Б Л И К И 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Македо-

нија" во бројот 9 од 22 април 1950 година објавува: 
Уредба за задолжителен откуп на млечните пре-

работки во 1950 година; 
Уредба за обавезено собирање и предавање жи-

вотинските коски на претпријатија за собирање на 
отпадок; 

Уредба за пренос школите за учениците во трго-
вијата и пониските трговски! курсеви од надлежност 
на Министерството за трговијата и снабдувањето во 
надлежност на Околискиот народен одбор; 

Решение за распоредот на одобрените износи од 
Државниот буџет за 1950 година на буџетите за 
областа. 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија", во бројот И од 15 мај 1950 година објавува: 

Указ за укинување министерствата за индустри-
јата и рударството, за електростопанството и за осни-
вање Генерална Дирекција за метална индустрија, Ге-
нерална дирекција за неметали, Генерална дирекција 
бд хемиска индустрија, Генерална дирекција за инду-
стријата за текстил и кожа, Генерална дирекција за 
јјрекранбената _индустрија, Генерална _ дирекција . 

дрвна индустрија и Генерална дирекција за електро-
стопанство; 

Указ за оснивање Комитет за локална индустрија 
и занаетство и Комитет за комунални работи и за 
оснивање Совет за комунални работи и локална инду-
стрија; 

Указ за одредување на државно стопанско прет-
пријатие од обласно значење за претпријатие од ре-
публичко значење; 

Уредба за оснивање Фолклорен институт; 
Уредба за оснивање Државна филхармонија; 
Решение за определување градови и места во кои 

што ке се изврши краток попис на зградите во из-
градба, жилиштата и работните простории. 

Решение за обивањето и надлежноста на Репу-
бличкиот биро за унапредување на административното 
работење во Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на Народна Република 
Македонија; 

Решение за определување награди за ништење 
волци: 

Напатствие за начинот и средствата за труење на 
определени видови на заштитена дивина, -

Ревиине за ценовникот за отстрел на поедини ви-
дови дивина за 1950 година на државните ловилпшта 
од републичко и локално значење. 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ПАРО ДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИЋ 
„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-

цегозине" во бројот 16 од 22 април 1950 година обја-
вува: 

Уредба за откуп на граф во економската 1950/51 
година; 

Уредба за откуп на компир во економската 1950/51 
година; 

Уредба за задолжителниот откуп на млеко во 
1950 година; 

Уредба за Комитетот за кинематографија; 
Решение за укинување Занаетската комора во 

Сарајево и околиските и градските принудни здруже-
нија на занаетчиите; 

Напатствие за занаетските комори, составот, избо-
рот и работењето на нивните први собранија; 

Решение за сроковите за определување составот 
и изборот на занаетските комори; 

Напатствие за евиденција на материјалот и гото-
вите производи кај државните стопански претпријатија 
од локално значење; 

Напатствие за начинот на определување коли-
чините на волна за задолжително предавање. 

„Службен лист на Народната Република Бое'на и 
Херцеговина" во бројот 17 од 29 ?ирил 1950 година 
објавува: 

Указ за укинување на Министерството на инду-
стријата, Министерството Јна дрвната индустрија, Ми-
нистерството !на рударството, Министерството на елек-
тростопанството и Министерството на комуналните 
работи на Владата !на Народната Република Босна и 
Херцеговина и за оснивање Совет за преработувала 
индустрија, Совет за енергетика и ек ст p актив на инду-
стрија, Совет за промет со стока, Совет за земјоде-
лие и шумарство, Совет за комуналните работи и ло-
кално стопанство и оснивање на Министерство за 
наука и култура на "Владата На Народната Република 
Босна и Херцеговина; 

Указ за разрешување и н а к а ч у в а њ е на Министри 
ша Владата на Народната Република Босна и Херце-
говина ; 

-Указ за одредување на претпријатијата рд обла« 
спо значење за претпријатија јна републичко значење; 

Уредба за Институтот за научни шумарски истра-
жувања; 

Уредба за Главната дирекција за откуп на сва-
шта j а и алкохолни пијалоци; 

Уредба за Економскиот нститут; 
Наредба ea плаќање накнада Реѓа |рон|ц>а«Т| 

државните здравствени установи на ftftjMfci 
1ДРУШ. лица: 
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Решение зз одредување видовите и количината 
пз артиклите кои што и се обезбедуваат на мајката 
која што дон, на дополнителната потрошачка карта, 
•МД; 

Решеног за намалување на работното време на 
работниците слушатели на работничките техникумн 
запослени во ресорот на Министерството на граде-
ле нт е; 

Наредба за начинот ша задолжување на лица во 
закупен и исполџиски однос и обарзно продавање на 
компир; 

Решение за измената на Решението за тарифата 
за превезување на патници и багаж во меѓуградскиот 
автобуски саобраћај; 

Наредба за начинот на задолжување на лица BIO 
закупен и исполциски однос и обврзно продавање на 
грав; 

Решение за минималните квалитетни услови за 
испоручување на компир. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 14 од 24 април 1950 година објавува: 

Указ за свикување Народната скупштина на На-
родна Република Србија во Vil редовно заседание за 
12 мај 1950 година; 

Одлука за администратвино-територијалните про-
мени на подрачјето на град Белргад; 

Указ за определувањето бројниот состав на На-
родниот одбор на град /рад и народните одбори 
на рејоннте на град Белград" и за овластувањето на 
Извршниот одбор на народниот одбор на град Бел-
град да го определи бројниот состав на народните 
одбори на населбите на подрачјето наг рад Белград; 

Указ за расписување општи избори за Народниот 
ОДО 0 p на град Белград, народните одбори на pejo-
ните на град Белград и народните одбори на населбите 
на подрачјето на град Белград; 

Указ за раеписување општи избори за поодделни 
месни народни одбори; 

Уредба за оснивање Институт за патиште и мо-
стови; 

Уредба за оснивање Главна дирекција на претпри-
јатијата за градење патишта; 

Уредба за оснивање Главна дирекција на природ-
ни лекувалишта; 

Уредба за оснивање Главна дирекција на инду-
стриски претпријатија на Министерството на внатре-
шните работи; 

Напатствие за спроведување промената во адми-
нистратиБНо-територијалната поделба определена со 
З а к о н о т за админкстративно-територијалната поделба 
на Народна Република Србија; 

Решение за нормативите за прехрана добитокот 
во селанските работни задруги за економската 1950/51 
година; 

Решение за определување нормативите за прехра-
на на добитокот на окукјницата на задругарите; 

Наредба за измени и дополнувања на Наредбата 
за определување подрачјата на кои што не можат да 
се чуваат кози. 

„Службени гласник Народне Републике Србије" во 
бројот 15 од 28 април 1950 година објавува: 

Указ за укинување Министерството на електросто-
панството, Министерството на индустријата, Министер-
ството на комуналните работи, M ини ст е p ство o на ру-
дарсвото, и Министерството на дрвната индустрија на 
Владата на Народна Република Србија, и за форми-
рање Комитет за комунални работи, Комитет за ло-
кално стопанство, Совет за преработувачка индустрија, 
Совет за екстрактивна индустрија и енергетика, Совет 
за земјоделие и шумарство, Совет за промет со стока 
и Совет за комунални работи и локално стопанство 
на Владата на Народна Република Србија; 

Уредба за оснивање околиски судови во околиите 
формирани со Законот за админисгративно-територи-
јалната поделба на Народна Република Србија: 

Напатствие за почетокот на работењето на ново 
основаните околиски судови во Блац, Владичин Хан, 
Житковац и Сурдулица; 

Наредба за видовите на оружјето за кое што мо-
жат да се издаваат дозволи за набавка односно за 
држање и носење оружја; 

Наредба за стрижењето на овците, опните и ј ачи-
ната во 1950 година. 

„Службени гласник Народне Републике Србије", 
во бројот 16 од 10 мај 1950 година објавува: 

Уредба за оснивање институт за здравствена за-
штита на народниот подмладок; 

Уредба за продолжување важност на Уредбата за 
времената мобилизација на приватните запрега со до-
биток и запрежните возила за потребите на градеж-
ништвото; 

Решение за пренесување раководството со специ-
јалната едногодишна земјоделска школа во Среднине 
со Министерството на земјоделието на Министерство-
то на државните земјоделски добра; 

Решение за стопата на добивката на државните 
угостителски претпријатија од републичко значење; 

Наредба за отписување и пренесување на нелик-
Еидираните средства и изворот на средствата на др-
жавните стопански претпријатија од локално значење; 

Правилник за организацијата и работењето на гра-
дежните инспекции; 

Правилник за проектирањето, определувањето и 
уредувањето на санитарните заштитни извори за снаб-
дување на водоводите со вода за пиење; 

Правилник за изменувањата и дополнувањата на 
Правилникот за учителскиот дипломски испит; 

Правилник за формирање и работење на комисијата 
sa координација на акцијата за гасење пожари во шу-
мите; 

Правилник за заведувањето и одведувањето на 
шумскиот ред; 

Напатствие за почетокот на работењето на ново-
основаниот Околиски суд во Топола. 

УРАДИИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 

бројот 14 од 25 април 1950 година објавува: 
Уредба за организацијата и надлежноста на Уре-

дот за притужби и предлози при Комисијата на др-
жавната контрола; 

Уредба за откуп на граф во економската 1950,51 
година; 

Уредба за откуп на компир во економската 1950/51 
година; 

Уредба за ограничување пасењето на козите; 
Решение за оснивањето и работењето на Сове-

тот за инвалидски работи при Минситерството на со-
цијалните грижи; 

Напатствие за изменувања и дополнувања на На-
патствие^ за извршување уредбата за надзор над 
прометот со недвижности; 

Решение за определувањето на откупните рејони 
за откуп на волна. 

„Ураднн лист Народне Републике Словеније' во 
бројот 15 од 3 мај 1950 година објавува: 

Указ за укинување Министерствата на индстри-
јата, дрвната индустрија, електростопанството, рудар-
ството и комуналните работи, и за формирање Мини-
стерството на државни добра и за оснивање "Совет 
за преработувала индустрија, Совет за енергетика и 
екстрактивна индустрија, Совет за промет со стока, 
Совет за земјоделие и шумарство и Совет за локално 
стопанство на Владата на Народна Република Слове-
нија; 

Указ за разрешување и назначување министри на 
Владата на Народна Република Словенија. 

„Урадниот лист на Народната Република Слове-
нија" во бројот 16 од 9 мај 1950 година објавува: 

Указ за оснивање на Стопански совет (на- Вла-
дата на Народната Република Словенија; 
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Уредба за оснивање Генерална дирекција на ин-
дустрија иа текстил и. обувки; 

Уредба за оснивање на Генерална дирекција за 
рударство; 

Уредба за оснивање на Генерална дирекција за 
електростопанство; 

Уредба за оснивање на Генерална дирекција за 
прехранбената индустрија; 

Уредба за оснивање на Генерална дирекција за 
хемиската индустрија; 

Ур>едба' за оснивање ма Генерална дирекција на 
металната преработувачи индустрија и електро ин-
дустрија; 

Уредба, за.- оснивање Комитет на Владата на На-
родната Република Словенија за водостопанство; 

Уредба за оснивање Комитет на Владата на На-
родната Република Словенија за комунални работи: 

Уредба, за. оснивање. Комитет на Владата на На-
родната. Република Словенија за локална индустрија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ. ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе", 
во бројот 12 од 29 април 1950 година објавува: 

Уредба за задолжителниот откуп на грав во еко-
номската 1950/51 година; 

Уредба за оснивање поверенство за селански ца-
ботни задруги; 

Правилник за полагање на вишиот течаен испит; 
Правилник за полагање на нижиот течаен испит; 

• Решение за определување врзани цени за морска 
риба на територијата на Народна Република Црна Гора 
за летната сезона на- 1950 година. 

„Службен лист Народне Републике Црне Горе", 
во бројот 13 од 10 мај 1950 година објавува: 

Указ за помиловање лица осудени со извршни 
пресуди на околиските и окружните народни судови; 

Правилник за кукјниот ред во казнено-поправи-
хелните установи во Народна Република Црна Гора. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 
Народне Републике Србије1', во бројот 7 од I мај 1950 
година објавува: 

Решение за менување називот на Покраинскиот 
антитрахомен центар во Панчево; 

Решение за оснивање Централен a нтитуб ерку ло-
зев диспанзер на Војводина; 

Решение за оснивање Покраински медицински 
истражувачки! лаборатории^* во Нови Сад; 

Решение за оснивање! Дом за луетична деца во 
Футог; 

Решение за оснивање Покраински епидемиолошки 
станици во Панчево и Сремска Митровица; 

Решение за оснивање детска колонија во Чуруг; 
Решение за изменувањата ir дополнувањата на 

прописите на Одредбата за' буџетот на Автономната 
Покраина Војводина за 1950 година; 

Решение за формирање Дирекција на претприја-
тијата за откуп и промет со зарзават во Нови Сад; 

Оквирна тарифа за наградите за услужно.™ рабо-
тење на чистачите на обувки, мерачите на. уличните.« 
ваги, тестераши, фијакерисги, киријаши и шпедитери'; 

Напатствие за извршување Наредбата за дозвола 
за работење на носачите, тестерашите, трнспортнити 
работници, чистачите на обувки, мерачие на уличните 
ваги, уличните продавачи на цвекје, овоштие, без-
алкохолни пијалоци, слатки и други слични артикли. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 

„Народне новине", службен лист на Народната 
Р е п у б л ^ а Хрватска, во бројот 19 од 4 мај 1950 го-
дина објавува: 

Решение за цените на кројачките услуги со в а -
жност на целото подрачје на Народната Република 
Хрватска; 

Во бројот 20 од мај 1950- година, објавува: 
Указ. за укинување на Министерството на инду-

стријата, Министерството на дрвната индустрија и Ми-
нистерството на комуналните работи на Владата на 
Народната Република Хрватска; за оснивање на Ми-
нистерство на државните земјоделските добра и Ми-
нистерство за. наука и култура на Владата на Народ-
ната Република Хрватска; за оснивање на Совет на 
преработувачи индустрија, Совет за земјоделие и 
шумарство, Сов>ет за промет со- стока1, Совет за ло-
кално стопанство и Совет за енергетика и екстрак-
пивна.' индустрија на Владата на Народната Република 
Хрватска; 

Указ за свикување на Сабо рот п а Народната Ре-
п и ш к а Хрватска во Vil редовно заседание; 

Решение за доделување на почесни »ванија на 
ееланските работни задруги; 

Наредба за обврза везивање на произво-
дите на шумарств!ото :а индустрија; ^ 

г Напатствие за спроведување на Уредбата за обвр-
3IHOTO превезување на производите добиени со екс-
плоатација на шумите. 

„Народне новине", службен лист Народне Репу-
блике Хрватске, во бројот 21 од 13 мај 1950 година 
објавуваат: 

Правилник за изменувањата на Правилникот за 
наградите за рботењето на адвокатите. 

„Народне новине", службен лист на Народна Ре-
публика. Хрватска, во бројот 25 од 27 мај 1950 година, 
објавува: 

Закон за избирање одборници на Народните од-
бори во Народна Република Хрватска; 

Правилник за спроведување Уредбата за откупот 
на компири и) грав во економската 1950—1951 година 
на подрачјето па Народната Република! Хрватска; 

Решение за висината на нормираниве трошкови) 
за издршка на децата во' установите за заштита и 
воспитание на децата и млдината. 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
Пирлог бр. 5 

„Службениот лист на ФНРЈ" DO својот Прилог бр. 
5 од 14 јуни 1950 година објавува Правилник за распо-
редот на работите во градежништвото во групи. 

Цена 6.— динари. 

С О Д Р Ж А Л 
' Страна 

338. Указ. за укинување Министерството на те-
шката индустрија на Владата на ФНРЈ и за 
оснивање Совет за машиноградба на Вла-

г а т а на ФНРЈ, Генерална дирекција за ма-
шиноградб? и Генерална дирекција за црна 
металургија на Владата на ФНРЈ — 737 

339. Указ за укинување Комитетот за електро-
стопанство, Комитетот за јаглен и Комите-
тот за неметали на Владата на ФНРЈ 737 
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Страна 
340. Указ за разрешување и назначување мини-

стри на Владата на ФНРЈ — 738 
341. Указ за свикување Народната скупштина на 

Федеративна Народна Република Југос/ ""ја 
на I вонредно заседание — — — — - 733 

342. Уредба за Вториот народен заем на П е т -
годишниот план за" развитокот па народното 
стопанство на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија — • — 738 

343. Уредба за признавање инвалидските пра ,-а 
на лицата што* се онеспособени при врше-
њето' должностите за целите л »рушената 
безбедност и народната одминаа 739 

344. Уредба за утврдувањето способноста за 
пловидба на бродовите од трговската мор-
нарица на ФНРЈ — 740 

345. Уредба за бродските испра*t и за книгите 
на бродовите на тррорс«*-;^ морнара . , на 
ФНРЈ : 2 

346. Уредба за рЈ^'р&рање производството и 
Јв и — > 3 

Именување на Уредбата за осни-
за физика I H 

348.' Наредба* за надлежноста за решавање ра-
боти ед' подрачјето па планирањето во врска 
со планот на 1950 i — 744 

349 ^•-- '• 'нно за обреде нови пензии на" 
• рнсавните службен сои што службата % 
гм престанала после преведувањето на нови 
плати — — — — — 745 

350. Решение :зд п |е |^еување Радиотехникумот 
во Белград-' в о ^ М л е н ш о с т на Владата на 
Народна Р е п у б л и ќ ^ ' М ' Ш . — 746 
Напатствие за спроведување "'на Уредбата 
за платениот годишен одмор, на работни-
ците, наместениците и службениците — — 74Ѕ 

352. Напатствие за применување ст. 4 точ. 6 
одделот III на Напатствие™ за спроведу-
вање Уредбата за усталување работната 
сила и за ускладување плановите на работ-
ната сила со планот на платниот фонд и со 
планот на обезбеденото снабдување бр. 1935 
од 10 Февруари 1950 („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 11/50) 748 

353. Напатствие за применување на Уредбата^«-— 
накнадите, наградите и повластиците на про-
најдуваните, новаторите и рационализам-^ 
рите — 748 

354. Напатствие за начинот како се определува 
процентот за фондот на раководството на 
претпријатијата од разликата помегју трош-
ковпте на набавката и продавањето содр-
жани во рабатнге и маржите и индиви-
дуално определените трошкови на набав-
ката и продавањето — — 755 

355. Напатствие за формирањето и определува-
њето на продавните цени на угостителските 
услуги во угостителските дукјани на др-
жавните угостителски претпријатија кои 
што во продажната цена на угостителските 
услуги засметуваат добивка и данок — — 756 

356. Напатствие за продавните цени и начинот 
на плаќањето на угостителските услуги за 
странски патници и туристи во пансионски-
те и проодните угостителски претпријатија 
во 1950 година — — — 757 

оЗ 

Страна 
357. Наредба за поднесување плановите на фон-

дот на платите за III тромесечје на 1950 
година , 758'" 

358. Наредба за задолжителното предавање на 
уш ур от од Британките и за плакјање на ра-
ботниците на вршидбата во 1950 година — 75.8 

359. Наредба за изменување на Наредбата за 
државните (тарзаните) цени на индустри-
ските растенија по видот и квалитетот од 
родот на 1949 година 761 

360. Решение за одредување индустриски про-
ѓ изводи од сојузното обезбедено снабду-
в а њ е кои што потрошачите ке можат да ги 

купуваат на ! потрошачкиге карти за инду-
стриските производи и за начинот на купу-

* вање на тие производи — — — — 761 
361. Решеније за купувањето по врзаните цени 

на вино, грозјето за преработка, свежи и 
суви сливи и јаболка — — — 762 

362. Решение за купувањето на покони (чаури) 
од свилени бубачки по врзаните' цени 762-

363. Решение за снабдувањето со житарици на 
сезонските земјоделски работници на др-
жавните земјоделски добра по престано-
кот на работниот однос — 

364. Peni тие за применување Напатствие™ за 
градење типски далеку в оди НО kV 

365. Решение за применување Напатствие™ за 
градење типски трансформаторски, станици 
за 35/10 1<V т 763 

366. Решение за применување Напатствие™ за 
градење типски далекувод?! IO KV — — — 763 

367. Решение за применување на Напатствие™ 
за вршење работи на водовите на низок 
напон додека се под напон — 763 

368. Решение за одобрување оснивање™ и ра-
ботењето на Сојузот на филмските рабо-
тници на Југославија — — — • 764 

369. Решение за укинување царинарииците и 
отварање на царински оддели — — — — 764 

Ратификација од страна на Бразилија на про-
токолот со кој што' се менува Меѓународ-
ната конвенција за сузбивање прометот и 
трговијата на неморални публикации — — 764 

Ратификација о т с т р а н а на Ника? агу а Протоко-
лот со кој што се менуваат спогодбите, кон-
венциите и протохолите за опојните дроги 
потписани во Хаг на 28 јануари 1912 го-
дина!, во Женева на 11 февруари 1925 го-
дина, на 19 февруари 1925 и на 13 јули 
1931 година, во Бангкок на 27 ноември 
1931 и во Женева на 26 јуни 1935 година 764 

Исправка на Правилникот за начинот на утврду-
вање порадите на ^-трошокот на материја-
лот во градежништвото со техничката ме-
тода и врз основа на искуство — — 765 

Исправка на Напатствие™ за пресметувањето 
и начинот на уплатувањето на пазаришната 
добивка како и разликите во цените на су-
ровините и материјалите наменети на ло-
калното производство за слободно про-
давање — — — — — — 765 

Исправка на Правилникот за пр змиските дода-
тоци на службениците запослени во прет-
пријатијата од ресорот на електростопан-
ството' — — — — 765 
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