
Среда, 4 јануари 1950 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 1 ГОД- VI 

I. 

О Д Л У К А 1 

ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРИЈАТЕЛ* 
СТВО И ВЗАЕМНА ПОМОШТ ПОМЕГЈУ ФЕДЕРАТИВ-
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА, СКЛУЧЕН НА 
9 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА 

Сојузното векје на Народната скупштина на ФНРЈ,^ 
ца својата II седница од VIII редовно заседание, одр-
жана на 28 декември 1949 година и Векјето на наро-
дите на Народната скупштина на ФНРЈ, на својата II 
седница од VMI редовно заседание, одржана на 28 
декември 1949 година донесоа истоветни одлуки, кои 
што гласат: 

1. Се потврдува Одлуката на Владата на ФНРЈ за 
ослободувањето на Федеративна Народна Република 
Југославија од обврските што се превземени со До-
говорот за пријателство и взаемната помошт помегју 
Федеративна Народна Република'Југославија и Народ-
на Република Албанија а која што е испратена до 
Владата на Народна Република Албанија во нотата на 
Владата на- ФНРЈ од 20 ноември 1949 година. 

2. Се става вон сила Законот за договорот за при-
јателство и взаемната помошт помегју Федеративна 
Народна Република Југославија и Народна Република 
Албанија, прогласен со Указот, на Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ од 20 јули 1946 година. 

3. Откажувањето на договорот за пријателство и 
взаемната помошт пом ег ју Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и Народна Република Албанија 
влезе ва сила со денот што е означен во нотата од 
Владата на ФНРЈ до Владата* нд Народна Република 
Албанија". 

28 декември 1949 година 
Белград 

Потпретседател на Сојузното векје. 
Фрањо Тажи, е. р. 

Секретар на Сојузното векје, 
Момчило Маркович, е. р. 

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

Секретар на Векјето на народите, 
Михајло Ѓрбич, е. р. 

2. 
Врз основа на чл. 94 од Законот за државните 

службеници Владата на ФНРЈ" донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИ НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖ-

БЕНИЦИ ВО КИНЕМАТОГРАФИЈАТА 
УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Ио прописите од ова? уредба ке се одредуваат 

принадлежностите на државните службеници во кине-
матографијата-

Под службеници во кинематографија (кинемато-
графски персонал) во смисла на оваа уредба се под-
разбираат државните службеници запослени во кине-
монографијата кои што вршат должности што се пред-
видени во чл. 3 од оваа уредба. 

Член 2 
Формите на при^адлежносгите на службениците во 

к и н е м а т о г р а ф и ј а се: 
1) основна плата, 
2) функционален додаток, 
3) посебен личен додаток, 
4) уметнички додаток, 
5) посебна награда. 

ОСНОВНА ПЛАТА 
Член 3 

Основните плати на службениците во кинематогра-
фијата се даБаат месечно спрема должностите што ги 
вршат поодделни службеници, а во границите од след-
ните најмали и најголеми износи: 

I, Во службата на режијата 
А. -

кандидат на режијата за документарни 
филмови и наставно-просветни фил-
мови 3.500—4.200 

режисер на филмски репортажи 4.000—4.500 
кандидат на режијата за уметнички 

филмови 5.000—5.800 
режисер на документарни филмови и 

наставно просветни филмови — — 6.200—8.000 
режисер на уметнички филмов« 7.000—9.000 

помошен монтажер — 
монтажер 
самостоен монтажер — 

В. 
помлад ракувач на филмски архиви 
ракувач на филмски архиви 

помлад соработник на режијата — 
стручен соработник на режијата — 

Д. 
помошен музички соработник 
музички соработник — — — 
главен музички соработник — 

ГЈ. 
помошен регистратор на снимање — • 
регистратор на снимање 

3.400—4.200 
4.400—5.800 
6.400—7.400 

3.000—3.800 
4.000—4.800 

3.800—4.500 
5.000—6.400 

4.000—4.600 
5.000—6.000 
6.200—7.500 

3.200—3.800 
4.200—4.600 
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И. Во службата на снимање 

А. 
кандидат за снимање документарни 

филмови, наставно-просветни фил-
мови и филмски репортажи 3.400—4.000 

кандидат за снимање уметнички фил-
мови « 4.200—5.000 

снимател на документарни филмови, 
нзстазно-просветнн филмови и филм-
ски репортажи 5.200—6.000 

снимател на уметнички филмови 6.000—8.000 

Б. 
кандидат за снимање на з-вукот 3.800—4.500 
снимател на звукот — — 5.000—6.000 
главен снимател на звукот 6.600—7.800 

III. Во службата на декорот 

'А. 

помошен декоратер 3.800—4.800 
декоратер — т - 5.200—5.600 
главен декоратер — — — 6.000—6.800 

Б. 
кандидат за сценографија — — 5.000—5.800 
сценограф 6.000—8.000 
главен сценограф — — — — 8.200—8.600 

IV. Во службата на гардеробата и реквизитите 
помошен ракувач на гардеробата 3.200—3.800 
ракувач на гардеробата — 4.000—5.800 
помошен ракувач на реквизитите ЗЛОО—3.800 
ракувач на реквизитите — — 4.000—5.800 

V. Во службата за организирање снимањето 
помошен организатор на снимањето на 

документарни филмови и наставно 
просветни филмови — — — 3.400—3.800 

организатор на снимањето на докумен-
тарни филмови и наставно просветни 
филмови 4.000—4.600 

помошен организатор на снимањето на 
уметнички филмови — — — — — 4.200—4.600 

организатор на снимањето на уметнич-
ки филмови 5.000—6.000 

VI. Во службата за обработка на филмови 
помошен лреводач на филмските дија-

лози 4.000—4.600 
преводач на филмските дијалози 5.000—6.000 

Член 4 
Назначувањето односно унапредувањето на слу-

жбениците во кинематографијата на поодделни дол-
жности од членот 3 на оваа уредба се врши спрема 
стварните способности на службениците за вршење оп-
ределена должност. 

Претседателот на Комитетот за кинематографија 
на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот' 
на Комитетот за законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата на ФНРЈ, ке донесе (напатствие 
во кое што ке се одредат работите од поодделните 
должности од чл. 3 на оваа уредба. 

Претседателот на Комитетот за кинематографија 
иа Владата на ФНРЈ и Претседателите еа комитети ге 
(комисиите) за кинематографија на владите иа народ-
ните републики должни се да се грижат сите службе-
ници во кипематографијата преку курсеви и испити 
да добијат потребна теориска и практична спрема за 
вршењето на работите што спагјаат во делокругот на 
одредената должност. Тие исто така ке се грижат да 
се остварат сите потребни- услови како би добивале 
службениците потребна спрема за унапредување на 
1ќ>висока должност односно на повисока плата. 

' Член 5 
На службениците во кинематографијата што се 

назначуваат односно унапредуваат на поодделни дол-
жности од чл. 3 на оваа уредба, им се одредува по> 
правило, основната месечна плата во најмал износ 
што е предвиден за определената должност. 

Основната месечна плата над најмалиот износ се 
дава спрема стручната способност на службеникот, од-
говорноста во работењето способноста за самостојно! 
работење, заложувањето на работата и успехот во ра* 
ботата. 

Основната месечна плата над најмалиот износ муЈ 
се дава на службеникот и спрема годините на слу-
жбата. После 2 а најдоцна после 3 години проведени 
на иста должност и во ист износ на основната месечна 
плата му се дава на службеникот наголемување на 
платата во износ од 200—ЗОО динари, со тоа да не-
може тоа наголемување да го премине најголемиот, 
износ од основната плата што е предвиден за одно-
сната должност. 

Член 6 
Решение за давање основана плата над најмалиот 

износ донесува надлежниот старешина за назначување 
службеници. 

Решение за зголемување на платите спрема годи« 
мите на службата донесува старешината на организам 
ционата единица ве која што е службеникот запослен« 

Службеник кој што после 3 години проведени на 
истата должност и .го истиот износ на основната плата 
не добие наголемување на основната плата предви-
дено во чл. 5 ст. 3 од оваа уредба, може да направи 
приговор кај старешината надлежен за донесување 
решение за наголемување на платите спрема годините 
на службата. Право на приговор и припагја и на син-
дикалната организација. Воколку не се уважи приго-
ворот, старешината е должен да донесе во срок од 
30 дена од направениот приговор образложено реше-
ние, против кое што службеникот има право на жалба 
во срок од 15 дена од денот-на примањето на реше«* 
нието до Претседателот на Комитетот за кинематогра-
фија на Владата на ФНРЈ, односно на претседателот 
на комитетот (комисија) за кинематографија на вла-ч 
дата на народната република. 

Член 7 ^ 
На службениците во к и н е м а т о г р а ф и ј а кои што* 

заради својата спрема или заради природата на сво-
ето работно место Не можат да бидат унапредени на 
должност што повлечува поголема основна плата, 
може да им се дава повишица на платата по годините 
на службата и над најголемиот износ на основната 
плата предвиден за должноста која што ја/врши слу-
жбеникот. 

Повишицата на основната месечна плата од пред-
ходниот став изнесува 300—500 динари и може да се 
дава само два пати, и тоа: прв пат после 5 години 
на ефективна служба проведена на истата должност 
и во најголемиот износ на основната плата, а втор 
пат ако службеникот бил на истата должност најмал-
ку 3 години после добиената прва повишица. 

Решение ba давање повишица па основната пла- ' 
та од ст. 1 на овој член донесува старешината на 
организационата единица во која што е запослен 
службеникот. 

Службеникот кој што по истекот на крајните еро* 
кови од ст. 2 на овој член не добие повишица на 
основната плата, може да направи приговор кај над-
лежниот старешина за донесување решенија за уна-
одредување. Право па приговор и припаѓа и ка 'Син-
дикалната организација. Во поглед на Приговорите/ 
в амси одредбата на чл. 6 ст. 3 од оваа уредба. 

Член 8 
Службеник што се назначува по потреба на слу« 

ж-бата заради својата стручност на друга должност, 
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зл ^оја што е предвидена помала основна плата, ја 
згдржува .основната плата која што ја примал па 
поранешната должност се дотогаш додека со напре-
дувањето или со назначувањето не ја достигне или 
де ја над фрли својата поранешна основна плата. 

Член 9 
Службеник кој што не покажува успех во рабо-

тата и задолжување во службата не може да добие 
повишица ил основната месечна плата. 

Член 10 
Решение за давање на. основната плата над нај-

малиот износ, за зголемување на о-оновиата плата 
опрема години ге на службата и за давање повишица1 

на основната плата донесува надлежниот старешина 
после претходното набавено мнение на комисијата 
формирана во таа дел. 

Претседателот на Комитетот за кинематографи-
јата на Владати на ФНРЈ кс пропише начин за со-
става ње и работ? на комисијата од претходниот став. 

Член 11 
Решение за назначување и 'за останатите службе-

нички односи на службеникот во кинематографија, 
вокалну во оваа уредба не е поинаку прописано, 
донесува старешината на организационата единица, 
во согласност со Претседателот на Комитетот за ки-
нематографија на Владата на ФНРЈ, односно со прет-
седателот на комитетот (комисијата) за кинематогра-
фија на владата на народната република. 
ФУНКЦИОНАЛЕН И ПОСЕБЕН ЛИЧЕН ДОДАТОК 

Член 12 
Во поглед доделување на функционални и посе-

бен личен додатак на службениците во кинематогра-
фијата ке се применуваат прописите од Уредбата за 
ирина длежностите на државните службеници* односно 
прописите за посебните лични додатоци. 

УМЕТНИЧКИ ДОДАТОК 
Член 13 

На режисерот од уметнички филмови, режисерот 
на документарни филмови, наставно-пр освети ите фил-
мови и филмски репортажи, на снимателот на умет-
нички филмови, на снимател на документарни фил-
мови, на насташо-просветни филмови и филмски ре-
портажи, на снимателот на звукот, на сценографот на 
звукот, декоратерот, на самосталних монтажер и на 
стручниот соработник на режијата на уметнички фил-
мови, чиите остварувања достигнуваат висока уметнич-
ка вредност, може да им се даде уметнички додаток во 
постојанен месечен изи е од 1.000 до 6.000 динари. У-
метиичкиот додаток му припада на службеникот се до-
дека псстоат причини заради кои што се дава. 

Решение за давање уметнички додаток донесува 
Претседателот на Комитетот за кинематографија на 
Владата на ФНРЈ, односно претседателот на коми-
тетот (комисија) за кинематографија на владата од 
народната република, на предлог од старешината на 
организационата единица во која што е запослен слу-
жбеникот, а после набавеното мнение од комисијата 
која што е формирана за таа цел. 

Уметничкиот додаток се исплатува уназад во ме-
сецот. 

ПОСЕБНА НАГРАДА 
Член 14 

На службениците во кинематографија со чија 
работа се постигнати нарочни резултати во изработка 
на* поедини филмски дела, може да им се дадат по-
себни награди во еднократен износ од 1.000 до 15.000 
динари, а спрема значењето на работата која што ја 
вршел службеникот, спрема успехот на филмското 
дело, како и спрема заложувањето на поедини слу-
жбеници. 

Решение за доделување на посебни награди до-
несува Претседателот на Комитетот за кинематогра-
фија на Владата на ФНРЈ, односно претседателот на 
комитетот (комисијата) за кинематографија на вла-
дата на народната република, доеле претходно на-

бавено мнение од старешината на организационата 
единица во која што работи службеникот. 

Посебната награда се доделува после завршува-
њето на ФИЈ^МОТ. 

ПРОБНА СЛУЖБА 
Член 15 

Лице кое што за прв пат влегува во државна 
служба како службеник во кинематографијата а нема 
пракса за вршење на одредените работи, се прима 
во пробна служба. 

Траањето на пробната служба и друго што е во 
врска со тоа го одредува за секоја говедина должност 
од чл. 3 на оваа уредба Претседателот на Комитетот 
за кинематографија на Владата на ФНРЈ, со тол да 
не може пробната служба да трае повекје од една 
година. 

На лицето кое што е примено во пробна служба 
му се одредува основна месечна плата во најмал из-
нос предвиден за должноста што ја врши. 

ВРЕМЕНО УПАТУВАЊЕ НА РАБОТА 
Член 16 

Во цел на успешно вршење на поедини должно-
сти од чл. 3 на оваа уредба, како и во цел на оспо-
собување на службеници за вршење на овие должно-
сти, можат да се упатуваат времено службеници на 
работа од една во друга организациона единица под 
условите и во границите на чл. 20, 21 и 64а од За-
конов за државните службеници. 

Службеник времено упатен на работа во некое 
стопанско претпријатие прима з г т о а време принадле-
жности на сметка на претпријатието каде што е вре-
мено упатен на работа. Во таков случај службеникот 
ги прими или своите дотогашни принадлежности или 
принадлежностите од должноста која што ја врши, 
воколку за оваа должност се предвидени поголеми 
принадлежности. 

ОТКАЗНИ СРОКОВИ 
Член 17 

Отказниот срок во смисла на чл. 43 од Законот 
за државните службеници за службениците во кине-
матографијата изнесува: 

до пет години служба — еден месец; 
од пет до десет години служба — два месеца; 
од десет до дваесет години служба — три месеци 
над дваесет години служба _ четири месеци. 
Службеници кои што се обврзале во кинемато-

графија да го проведат ^говореното време во држа«-
на служба врз основа на школувањето на државен 
трошок, стипендија и слично, не можат за тоа време 
да откажуваат служба. 

ХОНОРАРНА СЛУЖБА 
Член 18 

Во случај на потреба можат да се примаат во 
кинематографијата лица за хонорарни службеници 
под услов и во границите на чл. 16 од Законот за 
државните службеници. 

Хонорарни« службеници во кинематографијата 
се плакјаат месечно или паушално, спрема природата 
на хонорарната служба и работите кои што ги вршат. 

Примање во хонорарна служба вршат надлежните 
старешини за назначување, кои што во исто време 
ја одредуваат и висината на хонорарот, спрема вре-
мето на работата, природата на службата и одговор-
носта, кои што ги има службеникот во вршењето на 
одредените работи. 

Претседателот на Комитетот за кинематографија 
на Владата на ФНРЈ, во согласност со Секретарија-
тот на Владата на ФНРЈ за персонална служба, може 
да ја пропише големината на хонорарот за вршење 
на одредените работи. 

Хонорарната служба престанува после извршу-
вањето на работите, ако не може однапред да се 
одреди времето за извршување на работите. 
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Ако може да се одреди однапред времето за 
извршување на работите или ако е хонорарниот слу-
жбеник приман во хонорарна служба заради вршење 
иа одредена должност од чл. 3 од о-ваа уредба, слу-
жбата може да престане <врз основа на обостране!? 
отказ во срок од 14 дена, воколку во уговорот не е 
поинаку одредено. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 
•Прописите од уредбата за принадлежностите на 

државните службеници, воколку со оТаа уредба не е 
поинаку одредено, ке се применуваат и на службени-
ците во кинематографијата (кинематографскиот пер-
сонал), 

Член 20 
Преведување на службеници ЋО кинематографи-

јата на основни плати и други принадлежности 
по оваа уредба, ке ги изврши Претседателот на Ко-
митетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ, • од-
носно претседателот на комитетот (комисијата) за 
кинематографија на владата на народната република. 

На службеникот кој што при преведувањето би 
добил помала основна плата од својата досегашна 
основна плата, може да му се исплатува во оправ-
дани случаеви разлика мејгу досегашната и новата 
основна плата. Решение за ова донесува Претседа*-
телот на Комитетот за кинематографија на Владата 
на ФНРЈ, односно претседателот на комитетот ,(ко-
мисија) за кинематографија на владата на народната 
република. 

Член 21 
Основните месечни плати и другите принадлежно-

сти но оваа уредба ке се исплатуваат од 1 јануари 
1950 година. 

Службениците кои што нема да бидат проведени 
на основни плати и други ненадлежно сти по ова 
уредба до 1 јануари 1950 година, ке ги примаат до-
сегашните принадлежности, со тоа што накнадно ке 
км се исплати разликата мегју досегашната и новата 
основна плата сметајќи од 1 јануари 1950 година. 

Член 22 
Комитетот за законодавство и изградба на народ-

ната власт на Владата на ФНРЈ ке изврши распоред 
на должностите од чл. 3 на оваа уредба во врсти, во 
смисла на чл. 12 од Законот за државните службе-
ници. Ј 

Член 23 
Се овластува Претседателот на Комитетот за ки-

нематографија на Владата на ФНРЈ да издава потребни 
напатствија за спроведувањето на оваа уредба. 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

31 декември 1945 година V 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
(Министер на народната одбрана 

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

3. 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ! 
на предлог од Претседателот на Стопанскиот, совет 
на Владата на ФНРЈ, донесува . : 

У Р Е Д Б А 

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА ДРЖАВНИТЕ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО И i 

РЕПУБЛИЧКО ЗНАЧЕЊЕ 
Член 1 

Планска (предвидена, редовна) добивка што ја 
остваруваат државните стопански претпријатија од* 
сојузно и републичко значење се расподелува: 

1) за плакјање (контролниот износ) во буџетот, 
по постоекјите прописи; . 

2) За допринос ка фондот на раководството, по; 
постоенјите прописи; 

3) За допринос на фондот за културно-просвета 
ното работење по ,постоенјите прописи; 

4) за слободно располагање на претпријатието; 
5) з»а слободно располагање на административно-* 

оперативниот раководител; < 
6) Остатокот на добивката се расподелува со фи* -

налепениот план на претпријатието. 

Член 2 
Износите за целите што се наведени во точ, 11 

— 5 од чл. 1 од оваа уредба се пресметуваат сој 
^именувањето на одредените проценти на в кул »и и 
от износ од планската добивка ни претпријатието. 
Доколку планската добивка не обезбедува подмиру-
вање целите што се навртени во точ. 1—4 од чл. 1 на1 
оваа уредба обезбедување на потребните средства ке 
се регулира со посебни прописи. 

Член 3 
Остварената -надпланска (непредвидена, вонредч 

на) добивка на претпријатието се расподелува: 
1) за допринос на фондот на раководството по' 

пос т о е к ј и т е п ропи е и: 
2) за допринос иа фондот за културно-лросвет-

ното работење, по постоекјите прописи; 
3) за слободно располагање на претпријатието; 
4) остатокот за плакјање во буџетот. 

Член 4 
Процентот на планската и надпланската добив'« 

ма за слободно располагање на претпријатието, од-
носно процентот на планската добивка за слободно 
располагање на »админѕистративно-оперативниот ра-< 
жоводител за секое поодделно претпријатие односно1 

административно-оперативен раководител од сојузно; 
значење го одредува Министерот на финансиите на 
ФНРЈ по предлог од ресорниот министер — (прст-4 

седател на комитет) а за претпријатијата и админи* 
'Стр.атив-но-оперативни те раководители од републи« 

чио значење овие проценти ги одредува министерот 
на финансиите на народната република по предлог 
од ресорниот министер —ч (претседател на комитет} 
а во рамките на процентите што ке ги одреди Ми-
нистерот на финансиите на ФНЈРЈ. Овие проценти мо* 
жат д1а бидат различни за планската и наплатената/ 
добивка. , ^i...,^. 

Член 5 
Делот на добивката"^) кој што претпријатието,! 

Односно административно-оперативните раководители; 
располагаат, може да се употреби з^ целите што не' 
се предвидени со планот, и тоа: 

1) за помали потреби на дационадмМЖ Ја и иа* 
бавна на инвентаррт; 



јСреда, 4 јануари 1950 С/Т/ЖБЕН ЛИСТ Број 1 — Страна 5 

f 2)" за технички и технолошка? испитувања; 
3) за подобрување сигурносните ур ег јаи и хиги-

енските услови иа работењето. 
Адкинистр ати« но-оп ера<т иви« о г .р ак ов од ите л м о -

јж е средствата со кои ипо слободно располага да ги 
јјулртреби само за изводење на овие мерки во прет-
пријатијата под своето раководство. 

Член 6 

Член 7 
Порад А правилна евиденција и контрола над ра* 

'.©поделбата и употребата на добивката, оваа добивка 
.на претпријатието треба да биде книжења на посеб-
ната банковна* сметка од претпријатието, односно од 
ад мишѓстр ати® но-oinep ати вниот р а к о в о дит е л (е мет* 
еса, на. одделените средства). 

Сите исплати врз основа на прописите од оваа 
уредба треба да бидат извршени преку напред спо-
менатата сметка. 

Член 8 
Поблиски одредби за спроведувањето на оваа 

уредба донесува Министерот на ф имзи спите на ФНРЈ, 
во согласност со Претседателот иа Стопанскиот со-
вет на Владата на ФНРЈ. 

Член 9 
Оваа! уредба влегува во сила со денот -на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ке се применува од 
1 јануари 1950 година, на кој деи престанува да 
важат сите прописи што. се во противност со оваа 
уредба. 

4 јануари 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и ми« и е тер ва народната одбрана 

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

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

4 . 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за донесување уредби по праша-
њата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ по 
предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, до-
несува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА ПРЕНЕ-
СУВАЊЕ ДЕЛОВИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Во членот 4 ставот 1 од Основната уредба за пре-

несување деливите од основните средства на држав-

ните столарски (претпријатија „Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 60/48) се бришат зборовите „во согла-
сност со Претседателот на Владата на ФНРЈ", одно-
сно ставот 1 на чл. 4 гласи: 

„Општ плам за разместување на основните сред« 
стаа донесува за претпријатија од општддржавш зна-
чење Претседателот на Сојузната планска комисија". 

Член 2 
Во чл. 15 од истата уредба ставот 3 се брише. 
Пред членот 15 од летата уредба насловот на 

заглавие™ се менува и гласи: 
„III. — Пријавување на преносот". 

Член 3 
0.ваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

4 јануари 1950 година 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана 

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

5. 

Врз основа на чл. 62 од Основниот закон за др-
жавните стопански претпријатија, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО (ФОНД НА РАКО-
ВОДСТВОТО) И ЦЕНТРАЛНИОТ1 ФОНД (ЦЕНТРА-
ЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ И ИНДУ-
СТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД СОЈУЗНО И РЕПУ-

ПУБЛИЧКО ЗНАЧЕЊЕ 

Член 1 
Членот 6 од Уредбата за фондот на раководството 

(Фондот на раководството) ц централниот фонд (Цен-
трален фонд) на државните рударски и индустриски 
претпријатија од сојузно и републичко значење 
(„Службе« лист на ФНРЈ" бр. 99/46) се менува и 
гласи: 

„Средствата на фондот на раководството се оства-
руваат од остварената (реализираната) планска и 
надпланска добивка на претпријатието врз основа на 
предвидените проценти." 

Членот 7 се менува и гласи: 
„Административно-оперативниот раководител ке 

По одреди за секое претпријатие под своето раковод-
ство процентот од до приносот од планската добивка 
за фондот на раководството, « тоа по следниот обра-
зец: 

П Х Ф 
% = — при што значат: 

Ди 
П = вкупен планиран годишен износ на платите 

од сите работници и службеници од д о т и ч н о ј прет-
пријатие; 

Ф = одреден сметковни фактор за гранката; 
Ди — вкупен планиран износ на планската добив-

ка од д о т и ч н о ј претпријатие." 

Доколку претпријатието опфакја! повекје орга-
низациони единици (стопанства), средствата' за сло-
бодното располагање се расподелув&ат ш пооддел-
н и организациони единици сразмерно на добивката 
што е остварена во тие единици. 

Член 2 
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Член 3 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Сметковниот фактор од чл. 7 од оваа уредба за 

поедини гранки го одредува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ на предлог од надлежниот сојузен министер, 
а по претходно мнение од Централниот одбор на Со-
јузот на синдикатите на Југославија. 

Член 4 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Ако претпријатието поради државната политика 

на цените или поради своите производ ите лни услови, 
работи со загуба предвидена со планот или нема до-

статочно планска добивка ке го пресмета доприносот 
за фондот на раководството со применувањето на 
одредениот сметковен фактор за гранката од претхо-
дниот член како процент на вкупниот планиран износ 
од платите на своите работници и службеници на 
претпријатијата. В*> тој случај целиот допринос така 
пресметан, или оној дел од пресметаниот допринос 
што не може да се покрие од планската добивка на 
претпријатието, се финансира од буџетот. 

Доколку овие претпријатија ке остварат помала 
планска добивка или непредвидена загуба, пресмета-
ниот допринос во фондот на раководството сразмерна 
се намалува. 

Претпријатијата што имаат стварна полна цена 
на чинењето по единицата на производите неоправ- 1 

дано поголема од предвидената со планот го губат за 
односното време правото на допринос во фондот на 
раководството. 

За оправданоста на поголемата полна цена на чи-
нењето решава надлежниот а дм инистр ати® но- оте р а-
ТИВКИОТ раководител." 

Член 5 
После членот 9 се додава нов член 9а, кој што 

гласи: 
„Наплатите од фондот на раководството можат 

да се вршат по прописите од Уредбата за давање на-
гради од фондовите на раководството на претприја-
тието (фонд на раководството) и централниве фондови 
на претпријатијата кај административно-оперативните 
раководители (Централен фонд) од 17 мај 1948 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 43/48) — и тоа на те-
рет од оние средства што им се векје дозначени на 
фондовите врз основа на одобрените завршни сметки." 

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

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а ке се применува од 1 јану-
ари 1950 година. 

4 јануари 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
м Министер на народната одбрана 

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

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

стопанството за кои што се прописани единствени 
дени, се одредуваат следни рабати и маржи: 
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растениски 
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3. Сите текстилни 
производи спрег 
ма номенклат. 
на производ од 
»индивидуалното ; 
трошење СПК \ 
за 1950 год. од 
гранката 124 

4. Кожни и гуме-
ни обувки 

5. Земјоделски 
машини 

6. Земјоделски 
справи и алат 

7. Стакло за про-
зорци (равно); 
шупливо стакло 

1,7 4 0,5 6,2 

2,5 9 — 0,5 12 2 9 — 11 

1,3 6,9 — 0,3 8,5 1,3 7,7 -

1,3 6,9 — 0,3 8,5 1,3 7,7 — 9 

4 9 — 1 14 3,8 9,2 — 13 

5 9 — 1 15 5 9 — 14 

5 9 — 1 15 — — 

6. 
Врз основа на чл. 19 став 2 од Уредбата за тро-

шковите на државните трговски претпријатија, Владата 
на ФНРЈ, по предлог од Министерот на трговијата и 
снабдувањето ^на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАБАТИТЕ И МАРЖИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД 
ОСНОВНОТО ЗНАЧЕЊЕ ЗА СТОПАНСТВОТО ЗА 
КОИ ШТО СЕ ПРОПИСАНИ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ 

I 
За покривање ва тр отковате на трговијата во 

прометот со Јфоизводите од основното аначеше за 

II 
Стопите на рабатите од точката I од ова решение 

ке се применуваат само на оние производи односно 
групи производи за кои што се прописуваат единстве-
ните цени во продавањето на мало. 

Стопите на маржи од точ. I од ова решение ка 
се применуваат само на оние производи односно гру-
пи производи за кои што се пропи сукаат единствени 
продавци цени на производителот. 

Одредби за рабатите 
т 

Отопите на рабатите од точ. I важат за сите про-
изводи односно групи производи, било да се прода-
ваат по пониските било по повисоките единствени 
(комерцијални) цени, со тоа рабатот да се пресметува 
и одобрува секогаш од пониската единствена цена. 

IV 
Рабатите од точ. I служат за покривање на сите 

трошкови од чл. 3 на Уредбата за трошкови!е на др-
жавните трговски претпријатија. 

Просечните додатоци за појасите на допремање 
служат за покривгње на наголеменкте трошкови на 
допремање на оние трговски претпријатија на мало,, 
•што се навогјаат но првиот, вториот и третиот појас? 
на допремање во смисла на натамошните прописи од 
ова решение. 

V 
Се одредуваат три појаса на допремање: 
а) првиот појас на допремање ги опфакја сите 

трговски претпријатија на мало, што се навогјаат во 
местата што се далеку преку 5 км а вклучително до* 
20 км од нивната истоварна станица; 

б) вториот појас на допремање ги опфаќаа сите 
трговски претпријатија на мало што се швогја&т во 
местата што се далеку преку 20 км а вклучително до( 
50 км од истовари-гта станица; и 

в) третиот појас на допремање ги опфакја сите 
трговски претпријатија на мало што се навогјаат в-сИ 
местата што се далеку преку 50 км од нивната исто-
вареа станица. * 
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Ако е »©товарната станица на трговското претпри-
јатие иа' мало наедно и истоварна станица од произ-
»одителното претпријатие, одвоено од трговското прет-
пријатие на големо (заедничка истовар на станица, а 
овие претпријатија не се навогјаат во исто место, по-
гасите' на допремање што се однесува до тие испора-
ки« ке се определуваат спрема далечината помегју тр-
говското претпријатие на мало и местото на произво-
д и т е л о т претпријатие или трговското претпријатие 
на големо. 

начинот од предниот став ке се одредуваат 
појавите на допремање и тогаш кога поради рацио-
налниот превоз, со договорот ке се определи испорач-
ката на трговското претпријатие на мало да му се не 
врши- преку' неговата истоварна станица ами на некој 
друг начин. 

Ако трговското претпријатие на мало купува од 
производителното претпријатие или од трговското прет-
пријатие на големо производи со единствена цена во 
продавањето на мало, со тоа тие производи да и се 
испорачаат на продавницата од тоа трговско претпри-
јатие на мало, што не се навогја во местото на него-
вото седиште, — појасите на допремање што се од-
несува на тие испорачки ке се определуваат спрема 
далечината на местото односно на продавницата од 
нејзината најблиска истоварна станица. « 

VI 
Производителите претпријатија, односно тргов-

ските претпријатија на големо ги одобруваат на тр-
говските претпријатија на мало, покрај рабатите што 
во смисла на ова решение им припагја уште и след-
ните додатоци за појасите на допремање: 

^ За производи Додаток за појасите 
на допрем, во % 

1. Текстил, кожа и гумени обувки 0,3 0,6 1,2 
2. Земјоделски машини, земјодел-

ски справи и алат, стакло за 
прозорци и шупливо стакло 1 2 4 

3. Други производи 0,5 1 2 
Предните додатоци за појасите на допремање 

age ги одобруваа"1* производителните претпријатија од-
носно трговските претпријатија на големо од просеч-
ниот додаток за појасите на допремање. 

- Производителите претпријатија и трговските прет-
пријатија на големо должни се да водат книговодство« 
на евиденција како на примените просечни додатоци 
еа појасите на допремање, што се содржани во вкуп-
ниот рабат, така и за додатоците за појавите на до-
премање што ке ги одобрат во смисла на оваа точка. 

Ако е помал износот на стварно одобрените дода-
т н и за поја сите на допремање од износите на при-
мените просечни додатоци што се содржани во вкуп-
ниот рабат за истата количина, претпријатијата од 
предходниот став ја уплатуваат таа разлика преку сво-
јот административно оперативниот раководител во бу-
џетот на надлежниот орган. Ако.е поголем износот на 
одобрените додатоци за појасите на допремање од 
износите на примените просечни додатоци на претпри-
јатието ке му е.*1 надокнади разликата од буџетот на 
надлежниот орган. 

Задружните сојузи при продавањето производи на 
задругите, ке им одобруваат на овие од примениот 
просечен додаток га. појасите на допремање додатоци 
одредени во 1 став доколку земските задружни со-
јузи, во согласност со министерството на трговијата и 
снабдувањето на народната република не го регули-
раат на друг начиг плаќањето на трошковите на пре-
возот од истоварила станица на задругата до нејзин 
ното стовариште, односно од стовариштето на задру-
жниот сојуз до стовариштето на задругата. 

VII 
Производигелнод) претпријатие при испорачката на 

стоката им одобрува на своите купувачи следен рабат: 

1. Рабат на тргчнак^ага на големо и трговијата па 
мало со просечниот додаток за појасите на допремање-, 
односно заеднички рабат со просечниот додаток за 
појасите ка допремање, ако стоката ја продава на тр-
говското претпријатие на големо или на околиски за-
дружен сојуз и оваа ја испорачува или на трговското 
претпријатие на големо непосредно, односно на око-
лискиот задружен сојуз или по налогот од трговското 
претпријатие на големо односно на околискиот задру-
жен сојуз ја испорачал, на други ползувачи. 

2. Рабатот на трговијата на големо и трговијата 
на мало со додаток за односниот појас на допремање 
односно заедничкиот рабат со додаток за односниот 
појас на допремање, ако стоката ја продава на тргов-
ско претпријатие на мало. 

3. Рабат на трговијата на големо и трговијата на 
мало, односно заеднички рабат, без додаток за поја-
с н е на допремање, ако ја продава стоката на сите 
други купувачи. 

VIII 
Трговското претпријатие на големо при испорача 

ката на стоката било од своето складиште, било од 
складиште^ на производителот им одобрува на сво-
ите купувачи рабат на следен начин: 

1. ако ја продава стоката на околискиот задружен 
сојуз, му одобрува рабат на трговијата на мало, про-
сечен додаток за појасите на допремање и дел од 
рабатот на трговијата на големо, и тоа: 

а) 75% при иснорачката непосредно на задружниот 
сојуз од складиштен на производителот; 

б) 50% при испорачкага непосредно на задруж-
ниот сојуз од своето складиште; 

в) 25% при испорачката непосредно на задругите 
по налог од задружниот сојуз, било од своето скла-
диште, било од складиштен на производителното 
претпријатие. 

2. Ако стоката ја продава на трговско кретприја-
тие на мало, му одобрува рабат на трговијата на мало, 
односно дел (75%) од заедничкиот рабат со додаток 
за односниот појас на допремање. -

3. При продавањето од стоката на сите други ку-
пувачи, им одобрува рабат на трговијата на мало од-
носно дел (75%) од заедничкиот рабат без додаток 
за појасите на допремање. 

Кога купувачите-од точ. 3 односните производи ги 
купуваат од трговсокто претпријатие на големо во ко-
личините кои што се уобичаени за продавање на по-
трошачите во трговијата на мало, не им припагја ни-
каков рабат. Во тој случај трговските претпријатија 
на големо ја продаваат стоката по одредени единстве-
ни цени во продавање на мало, франко од своето сто-
вариште, без одобрување на некаков £абат. 

IX 
Кога задружните сојузи ја продаваат стоката на 

задругите, било од своето стовариште било' од стова-
риштето на производителскои претпријатие, односно 
трговското претпријатие на големо, ке им се одобрува 
ист рабат кој што го одобруваат трговските претпри-
јатија на големо ка трговските претпријатија' на мало. 

X 
Производите со единствени цени во продавање на 

мало производителските претпријатија и трговските 
претпријатија на големо испорачуваат франко вагон, 
шлеп или брод на истоварната станица на купувачот. 
Сите трошкови до истоварната станица на купувачот 
(подвоз, претоварање, кога се превозува робата по 
нормален и потесен колосек, или со железница и па-
раход, осигурување, загуби на стока и ел.) ги сноси 
производственото претпријатие односно трговското 
претпријатие на големо. 

Кога се навогја купувачот во истото место во кое 
што се навогја и производственото претпријатие, од-
носно трговското' претпријатие на големо, или на да-
лечина до 5 км од тоа место, производствено™ прет-
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пријатне односно грговското претпријатие на големо 
му испорачува на купувачот производи од предниот 
став франко своето складиште. 

Во случаите што се наведени во ставот 2 и 3 од 
и ч . V од ова оешгние со договорот помегју прода-
вачот и купувачот ке е одреци да ли испораката на 
стоката *ке се врши франко стовариштето на продава-
чот или франко стовариштето на купувачот. 

Ако зе поодделни производи односно групи про-
изводи (цемент, сол, нафта и нафтини деривати и др.) 
се прописани о д д е л и услови за испорачки на стока, 
тогаш за нив не в;.жат условите за испорачка од оваа 
точка. 

XI 
Ако местото на трговското претпријатие на големо 

или на задружниот сојуз е далеку преку 10 км од не-
говата истоварна станица, производствено™ претпри-
јатие Л должно покрај испорачката на стоката франко 
на нивната истоварна станицу да им ги надокнади и 
трошковите за превоз од истоварната станица до нив-
ното складиште во стварно платените износи, а во 
границите од )*фописаната тарифа за односниот вид 
услуги. 

Рко задружниот сојуз купува производи со един-
ствени цени во продавањето на мало од складиштето 
на трговското претпријатие на големо, а местото од 
задружниот сојуз се иавогја оддалечено - преку 10 км. 
од неговата истоварна станица, трговското претприја-
тие на големо е должно на задружниот сојуз да му 
Ги накнади и трошкови^ на превозот од истоварната 
станица до неговото складиште. Трговските претприја-
тија на големо долини се да ги евидентираат одделно 
трошковне на превозот што се платени во смисла на 
овој став. 

Одредби за маржите 
ХИ 

Маржите од точката I на ова решение служат за 
покривање иа сите трошкови од членот 3 на Уредбата 
за трошковите на државните трговски претпријатија 
што се однесува до работењето со производите за кои 
што се прописани единствени продавци цени на про-
изводителот, освен зависни ге трошкови. 

Зависните трошкови (товарење, истоварување, пре-
возење и евентуален подвоз на стоката) во стварно 
платените износи што одговараат на прописаната тари-
фа за односниот вид на услуги трговските претприја-
тија на големо ѕ* задружните сојузи односно продав* 

,ците на мало имаат право покрај маржата што им при-
п а ѓ а одделно да ги засметаат на единствената продав-
на цена на производителот. 

XIII 
Производите со гдинствени и продавци цени на 

производителот производителните претпријатија ги ис-
порачуваат франко Бегон, шлеп или параход на исто-
варната станица на купувачот. Сите трошкови до исто-
варната станица на купувачот подвоз, осигурување, за-
губи на стоката, претоварување, ако се превози сто-
ката со нормален или со мал колосек или со желез-
ница или параход и слично) ги сноси производственото 
претпријатие. 

Ако се навогја купувачот во исто место во кое што 
се навогја производственото претпријатие или истовар-
ната станица им е заедничка, производственото прет-
пријатие ги испорачува споменатите производи франко 
своето складиште. 

Производите за кои што се прописани единствени 
продавци цени на производителот, трговските претпри-
јатија на големо односно задружните сојузи ги испора-
чуваат франко своето складиште. 

XIV 
Како основа за засметување на маржите служи се« 

когаш прописаната единствена продавна цена на про-
изводителот. 

XV 
i Производствените претпријатија при продавањето 
на производите со единствени продавци цени на про-
изводителот немаат право да засметуваат никаква мар-
ика, освен случаевите ако Сопствените производи ги 
грр,ада^ат на во ЖСШЖ д о д а в ш и , ? . ' 

Ако сопствените производи со единствен« про-* 
давни цени на производителот ги продаваат на мал*! 
во своите продавници, производствените претпријатија 
имаат право на прописана единствена про давна цена 
на производителите да ја засметаат маржата од трго* 
вијата на големо и трговијата на мало односно делата 
заедничка маржа и зависните трошкови. 

XVI 
На трговското претпријатие на големо пр« прода-

вањето на производите со единствени продавни цени 
на производител ЈТ му припагја следна маржа: 

1) маржа на трговијата на големо и трговијата »а 
мало, односно целата заедничка маржа, ако ги про-
дава производите на мало во своите продавници; 

2) дел од маржата на трговијата на големо екс? 
ги продава производите на задружниот сојуз, и тоаз 

а) 25% при испорачката на стоката непосредно на 
задружните сојузи од складиштето на производите-
лот; 

б) 50% при испорачката на стоката непосредно на v 

задружните сојузи од своето складиште; 
в) 75% при испорачката на стоката непосредно на 

задругите по налогот на задружниот сојуз, било о д 
своето складиште било од складиштето на производи-
телот; 

3) маржата на трговијата на големо, односно делот 
(25%) на Заедничката маржа, при продавањето на про-
изводите на сите др^ги купувачи, било од своето скла-
диште било од складиштен на производителот. 

XVII 
На задружниот сојуз при продавањето на произ-

водите со единствени продавци цени на производите-
лот му припагја следна маржа: 

1) маржа на трговијата на големо, односно дел 
на заедничката маржа (25%), ако овие производи ги 
купува од производителот за продавање на задругите 
од своето складиште, или ако овие производи ги про« 
дава на задругите, непосредно од складиштен на про-
изводителот; 

2) маржа на трговијата на големо и трговијата на 
мало односно цела заедничка маржа ако производите 
ги купува од производителот и ги продава на мала во 
сопствените продавници; 

3) 25%. маржа на трговијата на големо, шо по 
неговиот налог трговското претпријатие на големо ис-
порачува производи непосредно на задругите било фц 
своето складиште било од складиштен на произво-
дителот; 

4) 50% маржа на трговијата на големо, ако произ« 
водите ги купува од складиштето на трговското прет-
пријатие на големо, им ги продава на задругите од 
своето складиште; 

5) 50% маржа на трговијата на големо и цела 
маржа на трговијата на мало, ако ги купува произво-
дите од складиштен на трговското претпријатие на 
големо и ги продава на мало во своите продавници; 

6) 75% маржа на трговијата на големо, ако на за-
другите им продава од своето складиште производи 
што им ги испорачува трговското претпријатие на го-
лемо од стовариштето на производителот; 

7) 75% маржа од трговијата на големо и цела мар-
жа на трговијата на мало; ако производите што му ги 
испорачува трговското претпријатие на големо од скла-
д и ш т е н на производителот ги продава на мало во сво-
ите продавници. { 

XVIH 
На трговското претпријатие на мало при продава ј 

њ е н на производите со единствени продавци цени на 
производителот му припагја следна маржа: 

1) маржа на трговијата на големо и трговијата на 
мало односно цела заедничка маржа, ако овие произ-
води ги купува непосредно од производителот; 

2) маржа на трговијата на мало односно дел (75%)^ 
од заедничката маржа, ако овие производи ги купува 
од трговското претпријатие на големо. ѓ 

XIX ^ 
' Трговското претпријатие на големо Ари п р о д а в а ј 
н>ето на производите со единствена дени на произво-

_ Дителдх формира! ср рја про давц а ц е л а н а м е д а н начин}' 
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1) ако стоката ја продава од складиштен на про-
изводителот, на единствената пролазна цена на про-
изводителот ја засметува маржата што му припаѓаа по 
одредбите од точката XVI; 

2) ако стоката ја продава од своето складиште, на 
единствената продавна цена на производителот Ја за-
сметува прво маржата што му припагја по одредбите 

, ед точката XVI а потоа ги додава стварно платените 
зависни трошкови (трошкови на утовар, истовар и 
превоз од истоварната станица до своето складиште. 

XX 
Задружниот сојуз при продавањето на производите 

со единствени продавче цени на производителот ја 
формира својата продаваа цена на следен начин: 

1) ако ја продава стоката на задругите од склади-
1нтето на производствено™ претпријатие, на прописа-
ната единствена продавна цена на производителот ја 
засметува маржата што му припагја по одредбите под 

. 1) точ. XVII; 
2) ако чм продава на задругите од своето склади-

ште стока набавена од производствено!о претпријатие, 
на единствената продавна цена на производителот ја 
засметува маржата што му припагја по одредбата под 
1) од T04KaTL XVII, а по*оа ri: додава стварно плате-
ните зависни трошкови (трошкови на утоварот, исто-
варот и превозот од истоварила станица до своето 
складиште); 

3) ако во своите продавници продава стока на мало 
што е набавена од производствено'.'о претпријатие, на 
единствената продгвна цена на производителот ја за-
сметува маржата што му припаѓа по одредбата под 2) 
од точката XVII, а потоа ги додава стварно платените 
зависни трошкови (трошкови на утовар, истовар и 
превоз од истоварната станица до своето складиште); 

4) ако по неговиот налог трговското претпријатие 
на големо испорачува производи непосредно на задру-
гите било од своето складиште или од складних гето 
на производствено^ претпријатие, пресметаната маржа 
што му припаѓа по одредбата под 3) од точката 
XVII, ја додава на фактурисаната (продавната) цена 
ма трговското,претпријатие на големо; 

5) ако продава задругата од своето складиште 
стока набавена од складиштето на трговското претпри-
јатие на големо пресметана маржа што му припагја по 
одредбата под 4) од точката XVII, и зависните трошко-
ви (утовар, истовар, превоз и подвоз од стовариштето 
на трговското претпријатие на големо до своето скла-
диште) ја додава на фактурисаната (продавната) цена 
на трговското претпријатие на големо; 

6) Ако продава на мало во своите продавници про-
изводи што се набавени' од складиштето на трговското 
претпријатие н? големо, засметаната маржа што му при-
лага по одредбата под 5) од точката XVII и зависните 
трошкови (товарење, истоварување, превезена и под-
воз од стовариштето на трговското претпријатие на го-
лемо до своето складиште) ја додава на фактуриса-
ната (продавната) цена на трговското претпријатие на 
големо. 

7) Кога задругата продава стока од своето 
стовариште што му ја испорачува трговското претпри-
јатие на големо од стовариштето на производителот, 
пресметаната маржа што му припагја по прописите под 
6 точ. XVII, и зависните трошкови (утоварување исто-
варување превоз од истоварната станица лет своето 
стовариште), се додава на фактурисаната (продавната) 
цена на трговското претпријатие на големо; 

8) Кога производите што им ги испорачува трогов-
ското претпријатие на големо од стовариштето на про-
изводителното претпријатие ги продава на мало во сво-
ите продавници, пресметаната маржа што му припагја 
спрема прописите под 7) точ. XVII, и зависните трош-
кови (товарење истоварување превоз од истоварната 
Станица до своето стовариште), се додава на фактури-
саната (продавната) цен на трговското претпријатие на 
големо. 

^дргбвското претпријатие на м&ло при продавањето 
Ш ШрМзврД'ит^ сб , е д ј ^ ј ^ н и Ѕродавни дени на про* 

изводи;елот ја формира својата продавна цена на сле-
ден начин: 

1) кога стоката ја набавува од производителното 
ја набавува од ироизводителното претпријатие, со* един-
ствена продавца цена на производителот прво ке ја 
засмета маржата што му припагја по одредбата под 1) 
точката XVIII, а по тоа ги додава стварно платените 
зависни трошкови (товарење истоварување и превозот 
од истовгрната станица со своето стовариште. 

2) Кога стоката ја набавува од трговското прет-
пријатие на големо, пресметаната маржа што му при-
паѓа спрем* одредбата под 2) точ. XVIII и зависните 
трошкови (товарење, истоварување^ превоз и подвоз 
од стовариштето на трговското претпријатие на големо 
до своето стовариште) се додава на фактурисаната 
(продавната) ц:га Fa трговското претпријатие на го-
лемо. 

Заеднички одредби за рабатите и маржите 
XXII 

Како производителот претпријатие во смисла на 
прописите од ова решение се подразбираат како фаб-
риките така и индустриските стоваришта (базите). 

XXIII 
Прописите за одобрување рабати и засметување 

маржи што се предвидени со ова решение за тргов-
ските претпријатија на мало важат и за службите на 
работничкото снабдување, задругите и претпријатијата 
на општествените организации чија што основна деј-
ност е купување и продавање стока на потрошачке. 

Околиските 'задружни сојузи во согласност со по-
вереникот за трговија и снабдување на околискиот на-
роден одбор ке одредат за секоја своја задруга индиви-
дуални трошкови на трговијата со оглед на посебните 
услови за работење на дотичната задруга и тоа во про-
ценат од планираниот проемет по прсдавните цени. Ин-
дивидуално одредениот процент на трговијата не може 
да биде поголем од процентот од рабатите и маржите 
што се утврдени спрема планираниот промет. 

Ако индивидуалните одредени трошкови на трго-
вијата за остварениот промет на дотичната задруга се. 
помали од остварените рабати и маржи задругата ке ја 
уплати разликата на посебна сметка на својот околи-
ски задружен сојуз. Околискиот задружен сојуз ке ги 
употреби средствата на оваа4 сметка првенствено за 
покривање губитоците што станале кај поедини задру-
ги од оправдани причини 

XXIV 
Државните трговски претпријатија на големо и др-

жавните трговски претпријатија на мало должни се од 
примените работи и засметаните маржи да одвојат до-
принос за амортизација, за фондот за рационализација, 
фондот на раководствово и издигањето на кадрови. Ви-
сината на тие доприноси се одредува со посебни реше-
нија, во смисла на прописите од Уредбата за трошко-
в н е на државните тотовски претпријатија. 

Државните трговски претпријатија чии што ра- " 
ботни простории делимично се сместени во сопстве-
ни згради, покрај доприносот од претходниот став ке 
одвоат уште и допринос за закупнина на работните 
простории кои што се одредува со посебни прописи. 
Остатокот на рабатите односно маржите државните 
трговски претпријатија ке го употребат за покривање 
трошковне за набавка и продавање и за уплата во 
смисла и на чл. 20 и 24 од Уредбата за трошковне на 
државните трговски претпријатија. • 

XXV 
Кога купувачите по смисла на ова решение пре; 

взмемаат од стовариштето на производителот стока 
било со единствени цени во продавањето на мало ијдо 
со "единствени продажни цени на производителот а ја 
превезат за свој трошок до својата ћстоварна станица 
или стовариште, производителното претпријатие дол* 
жно е да ги одобри сите трошкови во оној износ штб 
би го имал самиот производител да ја извршил непо-
јрачката франко вагон, шлеп или параход'на истовар* 

станица на купу.ЕДНрт^ 
е . . Одредбата од пр£дни% став tie важи во сЛучаЈ^к^ 
ѓа сејнавогја купувачот ќо 
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изводителного претпријатие или има заедничка исто-
варната станица. 

Ако трговското претпријатие на мало превзема 
стока со единствени цени во продавањето на мало од 
стовариштето ка трговското претпријатие на-големо и 
ја превезува за свој трошок до својата истоварна ста-
ница или стовариште, тогаш трговското претпријатие 
на големо е должно да му ги одобри сите трошкови 
во оној износ што би ги имало самото трговско прет-
пријатие на големо да ја извршило испорачката франко 
вагон, шлеп или параход на истоварната станица на „ 
купувачот. 

Одредбата од предниот став не важи во случај 
кога се навогја трговското претпријатие на мало во 
исто место во кое што се навогја трговското претпри-
јатие на големо или им е заедничка истоварната ста-
ница. 

XXVI 
За производи односно групи на производи од точ-

ката I на ова решение чии што вкупни рабати односно 
маржи се поделени на рабат односно иа маржа на тр-
говијата на големо и на рабат односно маржа на трго-
вијата на мало, се позволува во прометот од произво-
дителот до потрошачот учество најповекје на два по-
средника: на едно трговско претпријатие на големо и 
на едно, трговско претпријатие на малх Исклучително 
ако во прометот учествуваат две трговски претприја-
тија на големо или две теговски претпријатија на мало 
не може, секое од ние да го ползува целиот рабат од-
носно целата маржа. Во таквиот случај Претпријати-
јата међусобно го делет одредениот сабат, односно 
маржата сразмерно со сторерите трошкови. 

Одредбата од предниот стар не важи во случај 
кога во прометот покрај трговското претпријатие на 
големо учествува како втор продавач на големо за-
дружен сојуз. Во овој случај важат одредбите на точ. 
УШ, XVI и XVII. 

Кога во прометот со производите од првиот о з а 
исклучително учествуваат две трговски претпријатијата 
на големо TP IOBCKOTO претпријатие на големо што му 
продава на другото трговското претпријатие на големо 
стока со единствени продавнн цени на мало должно е 
при продавањето да му го одобри одредениот просе-
чен додаток за појасеви^ на допримањето. 

За производите односно груни на производите за 
кои што е во точ. I од оваа решение одреден заед-
нички рабат односно заедничка маржа позволено е во 
прометот од производителот до потрошачем да учест-
вува само еден посредник (трговско претпријатие на 
мало). Исклучително ако во прометот учествуваат два 
посредника (покрај трговското претпријатие на мало 
уште и трговското претпријатие на големо), тие одре-
дениот заеднички рабат односно заедничката маржа 
међусобно ке ја делат така да на трговското претпри-
јатие на големо му пр шлаг ја 25% од одредениот за-
једнички рабат односно машка. 

XXVII 
Ако производителното претпријатие ја испраќаа 

стоката во ствоја транспортни (голема амбалажа) ко.'а 
што спрема прописите има да му се врати на произ-
водителот трошокот на враќањето и амортизацијата на 
истата амбалажа пагја на терет на производителот во-
ен« ела на Напатствие™ за постапување со амбалажата 
и за начинот на пресметувањето трошковне на амба-
лажата во која што се испорачува стока (,,Службени 
соопштенија иа Сојузниот уред за цени бр. 28—29 од 
12 август 1948 година). 

Ако производителното претпријатие испраќаа сто-
ка во транспорта амбалажа на купувачот должно да 
му ги накнади сите трошкови на превозот односно под-
возот за доставување на таа амбалажа, и тоа од уто-
варната станица на купувачот до истоварната станица 
на производителот. Исто така, производители©™ прет-
пријатие е должно на купувачот во овој случај, да ја 
накнади и амортизацијата на амбалажата во износот 
што е пресметан во шемата. 

Ако трговското претпријатието на големо односно 
аадоужен сојуз им исплакаа стока на своите купувачи 

во своја транспорта амбалажа која што има да се 
врати спрема прописите или спрема договорот, трошко-
в н е на вракјањето и. амортизацијата на таа амбалажа« 
пагја на терет на трговското претпријатие на големо 
односно на задружниот сојуз. 

Ако трговското претпријатие на големо односно 
задружниот сојуз испракја стока на своите купувачи во 
транспорта амбалажа на купувачот, должно е на ку-
пувачот да му ги накнади трошхозите за превод од-
носно подвоз за доставување на амбалажата, и тоа од 
товарната станица на купувачот до истоварната ста-
ница на трговското претпријатие на големо односно на 
задружниот сојуз, доколку го договорот не е инаку; 
одредено. 

XXVIII 
Ако за поедини производи од точката I од ова ре-

шение е прописана привремена единствена продавна 
цена на производителот франко товарено во вагон во 
местото на производителот тогаш за тие производи 
важи следното: 

а) Производителните претпријатија ги исправаат 
наведените производи франко товарено во вагон, шлеп 
или параход на својата товарна станица. 

б) трошковне од товарната станица на произво-
дителот до истоварната станица на купувачот ги сноси 
купувачо,т а ги засметува во продажната цена; 

в) купувачот ја засметува својата одредена маржа 
врз пропеаната единствена цена на производителот 
франко товарено во вагон, шлеп или параход на товар-
ната станица. 

Другите прописи од оваа решение важат и за овој 
случај доколку не се во спротивност со прописите од 
претходниот став со таа разлика што се како един-
ствена продавца цена на производителот франко вагон, 
шлеп или параход на истоварната станица на купува-
чот взема во оглед Единствената продавца цена на про-
изводителот франко натоварено во вагон, шлеп или 
параход на товарната станица од местото на произ-
водителот. 

XXIX 
Кога увозните претпријатија испорачуваат НА ТЈ>-

говската мрежа увезени производи за кои се одредени 
единствени цени, одредбите од ова решение што се 
однесуваат на производителите претпријатија важат и 
за увозните претпријатија, односно за нивните дистри-
бутери. 

XXX 
Ако во постоекјите единствени цени во продава-

њето на мало се содржани поголеми рабати од оние 
што се одредени во точ. 1 од OLa решение, Министе-
рот на финансиите на ФШЈЈ во согласност со Претсе-
дателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ ке 
одреди како ке се употреба односните разлики и тоа: 

а) кај производителното претпријатие при продава-
њето на стока со единствени продавци пени на мало, 
почнувајќи од 15 јануари 1950 годино. 

б) на запасите на стоката со единствени цените ва 
продавање на мало што ке се затекнат на 15 јануашс 
1950 to тина кај државните трговски' претпријатија на 
големо; » 

XXXI 
' За сите други производи за кои што не се одреде-

ни со ова решение рабати и маржи, рабатпте и мар-
жите ги одредува Министерот на тоговијата и снабду-
вањето па ФНРЈ, односно, органот кого што ке го ов-
ласти за тоа. 

Се овластува Министерот на трговијата и снабду-
вањето на ФНРЈ, да донесе поблиски прописи за спро-
ведувањето на оваа реп-егге. 

XXXII 
Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија, а кесе применува од 15 ја-
нуари 1950 со кој ден престануваат да важат сите до* 

_ сегашни прописи за р^бати^е и маржите за производ 
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дите со единствени цени доколку се во спротивност со 
ова решение. 

4 јануари 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на Народната одбрана, 

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

Министер на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, 
Осман Карабег овим, е. p. 

7. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, по 

предлог од Претседателот на Комитетот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА О Б И В А Њ Е Т О И НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИ-
ОТ БИРО ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРА-

ТИВНОТО РАБОТЕЊЕ 
1. Во Комитетот за законодавство и изградба на 

народната власт на Владата на ФНРЈ се оснива Соју-
зен биро за унапредување на административното работе-
ње како орган за прашањата на организацијата и уре-
дувањето на административното работење во држав-
ните надлештва, установите и претпријатијата. 

2. Во надлежноста на Сојузниот било за унапре-
дувањето на административното работење особено спа-
гја: 

а) проучувањето на сг,сломот ча административ-
ното работење и издавање предлози за неговото уре-
дување во поодделни гранки на државната управа од-
носно во поодделни гранки па стопанската дејност; 

б) работа на унификација на обрасците што се 
употребуваат со административното работење; и 

в) изгарање напатствија за административното ра-
ботење. 

3. За печатење на сите обрасци во административ-
ното" работење што се печатат за потребите на сојуз-
ните надлештва, установи и претпријатија, како и оние 
обрасци што се од општ карактер и се употребуваат 
на делата територија на Федеративна Наводна Републи-
ка Југославија (унифициоани обрасци) потребно е 
претходно одобрение од Сојузниот биро за унапреду-
вање на административното работење. 

4. Владите на народните републики ке образуваат 
(републички бирои за унапредување на административ-
ното работење во комитетите за законодавство и из-
градба на народната власт на владите на народните 
републики кои што ке се бават по прашањата за проу-
чување и уредување на административното работење 
во надлештвата, установите и претпријатијата од ре-
публичко значење. Овие органи се должни да работат 
по принципите и напатствијата од Сојузниот биро за 
унапредувањето на'административното работење. 

5. Во сите народни одбори со работите за унапре-
дувањето на административното работење ке се бават 
секретарите на народните одбори. 

6. Од денот !на објавувањето на ова решение се 
забранува печатење на с м е обрасци без претходно 
одобрение од Сојузниот односно републичките бирои за 
унапредување на административното работење одно-
сно од секретарите на извршниот одбор на народниот 
одбор. 

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

4 јануари 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Претседател на Комитетот за 
•аиоио&аѕство и изградба »а народната власт 

на Владата на ФНРЈ 
Едвард Кардељ, е. р 

8. 
Врз основа на чл. 2 и 14 од Општата уредба за 

комитетите на Владата на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 32/46) Комитетот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ про-
лисува , 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ФОРМУЛИРАЊЕТО НА ОДРЕДБИТЕ ЗА НАДЛЕ-

ЖНОСТА НА ГРАДСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ 

I. Бидејкји во поранешниот Општ закон за народ-
ните одбори, кој што беше во сила до 24 јуни 1949 
година, немале одредби за градовите во состав и за 
градовите вон од составот на околната, како и за 
градовите вон од составот на областите, а да се пра-
вилно применат одредбите за надлежноста на народ« 
пите одбори во прописите на Владата на ФНРЈ и во 
другите органи на државната управа до влегувањето 
во сила на иозиот Општ закон за народните одбори 
треба во поглед на надлежноста, доколку не е изрич-
но инаку одредено да се подразбира: 

а) кога се утврдува надлежноста на месните на-
родни одбори — градските народни одбори во состав 
на сколи јата; 

б) кога се утврдува надлежноста на околиските 
односно градските народни одбори — градските на-
родни одбори вон од составот на околната и реон-
ските народни одбори, а дека ги нема реонските на-
родни одбори, народните одбори на градовите вон од 
составот на областа. 

II. Во иднина, во прописите на Владата на ФНРЈ 
и на другите органи од државната управа, доколку не 
е инаку прописано одредбите за.надлежноста: 

а) на месните народни одбори се однесуваат и на 
градските народни одбори на градовите во состав на 
еколијата; 

б) на околиските народни одбори се однесуваат 
и на градските народни одбори вон од составот на 
сколи јата, како и на реонските народни одбори; 

в) на обласните народни одбори се однесуваат и 
на градските народни одбори на градовите вон од 
составот на областа. 

Бр. 4427 
23 декември 1949 година 

Белград 
Претседател 

па Комитетот за законодавство и 
изградба на народната власт 

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

9. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за „Партизакската 

споменица 1941" и чл 6 од Правилникот за извршу-
вање на Законот за „Партизанската споменица 1941" 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 62/46) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТА НАКНАДИТЕ ЗА ТРОШКОВИТЕ ЗА 
ПОЛЗУВАЊЕ ГОДИШНИОТ ОДМОР НА НОСИТЕ-

ЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКАТА СПОМЕНИЦА 194!" 

1. На име накнада за трошковне за ползувањето 
на годишниот одмор во 1950 година ке им се испла* 
тува иа носители на „Партизанска споменица 1941* 
износ од 6.000 динари. 

2. Исплатата на накнадата-на трош ковите за ползу* 
вашето на годишниот одмор на носителите ида „Парт! 
тизанска споменица 1941" ке ја врши исклучително!] 
Народната банка на ФНРЈ", 



Страна 12 — Број 1 СЛУЖБЕН ЛИСТ! Среда, 4 јануар« 1950 

б. Ако на носителот на „Партизанска споменица 
1941" сиоменицата му е издадена во 1950 година (тоа 
се утврдува од датата на изданието на самата книшка 
од споменицата), исплатата ке се изврши и за 1947, 1948 
и 1949 година доколку исплатата ке е извршена; 

ако книшката на споменицата носи дата на изда-
нието 1949 година, а исплатата не е извршена, ке се 
•исплати на носителот на име накнада за ползувања 
годишниот одмор за 1949 година како и порану, т. е. 
1947 и 1948 година; 

ако книшката на споменицата носи дата на изда* 
нието 1948 или 1947 година а накнадата за ползува-
њето на годишниот одмор за 1947 и 1948 година не 
е исплатена, Народната банка на ФНРЈ не може да 
ја изврши исплатата без претходно одобрение на Ми-
нистерот иа финансиите на ФНРЈ. 

4. Секоја исплата на име накнада за ползување го-
дишниот одмор на носителите „Партизанска споменица 
1941" задолжително ,мора да биде забележена во со-
одветната рубрика на книшката на споменица^.' 

5. Решението на Министерот на финансиите на 
ФНРЈ за исплата на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" накнадата на име трошковне за ползу-
вањето на годишниот одмор бр. 33435 од 4 август 
1947 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 65/47), до-
колку е во спротивност со оваа наредба, престанува 
да важи со денот на објавувањето на оваа наредба. 

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

Бр. 290 
4 јануари 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите на- ФНРЈ, 
Министер на надворешната трговија 

иа ФНРЈ, 
Милентија Попович, е. p. 

10. 
Врз основа на Решението на Владата на ФН,РЈ 

IV бр. 7791 Комитетот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСНИВАЊЕ ОРГАНИ ЗА ПРЕТХОДНА РАБОТА 
НА ОДЛИКОВАНИЈАТА 

1) Во Секретаријатот на Владата на- ФНРЈ за 
персонална служба се оснива одделение за одлико-
ванија со задача да ги проучува и подготвува пред-
лозите за одликованијата што ги поднесува Претсе-
дателот на Владата на ФНРЈ до Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ, да ја координира и? 
надгледува работата на одликова-нијата, да води еви-
денција и . да ги проучува сите прашања, како и да 
дава напатствија во »рока со одлико в шијата. 

2) При Претседателството на Владата еа Ф1Н1РЈ се 
1образува совет за одликованија кој што решава по 
»сите навални 'прашања во врска со одликованијата 
1како и по сите поединечни прашања што му ги под-
несува на решавање секретарот на Советот. 

Во Советот за одликуванија влегуваат како претсе-
дател на советот — Генералниот секретар на Владата на 
ФНРЈ а како членови: Секретарот на Владата на ФНРЈ 
за персонална служба, помошникот на Секретарот на! 
Владата на ФНРЈ за персонална служба, едем помо-
шник на Министерот на трудот на ФНРЈ, претстав-
ник на Централниот одбор на Сојузот на синдика-
тите на Југославија, претседник на Сојузниот одбор 
ћа Народниот фронт на Југославија. Кога се решава 
'за предлозите за одликованијата на работниците и 

службениците од поедини ресори во Советот влегува 
!и помошникот на Министерот од соодветниот ресор. 

Секретарот на Советот е началник на одедлението« -
за одликованија нг, Секретаријатот на Владата на 
ФНРЈ за персонална служба. 

3) При претседателката на владите на народ-
ните републики се образуваат совети за одликова-
нија во соодветниот состав. Претседателот на Сове-
тот за одликованија при претседателството на ела* 
дата на народна република го одредува претседателот 
на владата на народна република. 

4) При министерствата .и пр е тари ј ати) ат а се обра-
зуваат совети за одликованија. 

Напатствија за составот и работата на овие со-
вети издава Секретарот на Владата на ФНРЈ за пер-
сонална служба. 

5) Ова решение не се однесува на воените одли* 
кованија. 

6) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", со кој ден преста-
нува да важи Решението за оснивање органи за пред-
ходна работа на одликованијата бр. 3279 од 29 август 
1949 година објавено во „Службениот лист на ФНРЈ" 
бр. 79/49). 

Бр. -3209 
31 декември 1949 -година 

Белград 
•Претседател на Комитетот 

за законодавство и изградба на_, народната 
власт на Владата && ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, е. р. 

И . 
Врз основа на чл. 7 од Уредбата за одредување 

и контрола на квалитетот на производите, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЦЕЛАТА 
ТЕРИТОРИЈА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРОПИСИТЕ ЗА ПОМОШНИ-
ТЕ СРЕДСТВА ЗА КОЖА ^КОИ ШТО ГИ ДОНЕЛА 
УПРАВА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО 

НА НР ХРВАТСКА 
Прописите за помошните средства за кожа што 

4ги донела Управата за унапредување производството 
на HIP Хрватска под ознака 20—49 и бројот на Ре-
шението 1202/49 од 19 април 1949 година се прогла-
суваат за сојузни прописи и ке се (применуваат на 
целата територија v на Федеративна Народна Републи-
ка Југо ел а>в и ја. 

Ова решение ке- се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 5700 
1 ноември 1949 година 

Белград 
•Претседател 

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

12. 
Врз основа на чл 3 од Уредбата за установување 

платните разреди за одредување плата за учениците 
вб трговијата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 65/49), 
донесувам % 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОПИШУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПЛАТИ НА 

УЧЕНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА ВО ПООДДЕЛНИ 
БРАНИШ НА ТРГОВИЈАТА 

1) На учениците во трговијата запослени во трго-
вијата за боја, лакови, Хемикалии, железо, а овоштие 
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и зарзават им се прописуваат месечни плати одредени 
по чл. 2 од Уредбата за установување платните ра-
вреди и за огредз^вање плати за учениците во трго-
вијата, и тоа: 

а) во трговијата за боја, лакови, хемикалии .и 
железо за 15%; 

б) во трговијата за овоштие и зарзават за 10%. 
2) Ова решение ке се применува од 1 јануари 

1950 година. 
Бр. 23092 

16 декември 1949 година 
Белград 

Министер на трговијата и снабдувањето на ФНРЈ, 
Осман Карабегович, е. р. 

РАТИФИКАЦИЈА НА УСТАВОТ ОД СВЕТСКАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ОД СТРАНА 

НА ПЕРУ 
Генералниот секретар на Обединетите нации, со 

своето писмо од 23 ноември 1949 година го извести 
Министерството на надворешните работи на Федера-
тивна Народна Република Југославија, дека на 11 но-
ември 1949 година е депониран од страна на Перу 
ратификациониот инстрммент од Уставот на Светската 
здравствена организација, потписан во Њујорк на 22 
јули 1946 година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент од 
овој устав е депониран на 19 ноември 1947 година4 а 
објавен е во „Службениот лист на ФНРЈ" бр. 93 од 
1 ноември Ш 9 година. 

Бр. 422598. — Од Министерството на надворешни-
те работи Белград, 28 декември, 1949 година. 

ПРИСТАП НА ФИНСКА И ВЛЕГУВАЊЕТО ВО СИЛА 
НА ПРОТОКОЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ СТАВААТ ПОД 
МЕГЈУНАРОДНА КОНТРОЛА ДРОГИТЕ ШТО НЕ СЕ 
ОПФАТЕНИ СО КОНВЕНЦИЈАТА ОД 13 ЈУЛИ 1931 
ГОДИНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО И 
РЕГУЛИРАЊЕТО НА РАСПОДЕЛБАТА ОД ОПОЈНИ-
ТЕ ДРОГИ ИЗМЕНЕТИ СО ПРОТОКОЛОТ ПОТПИСАН 
ВО ЛЕЈК САКСЕС НА И ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА 

Генералниот секретаријат на Обединетите нации, 
со своја нота од 17 ноември 1949 година, го извести 
Министерството на надворешните работи дека на 31 
октомври 1949 година е депониран од страна на Фин-
ска инструментот за пристап кон Протоколот со кој 
Што се ставаат под меѓународна контрола дрогите 
што не се опфатени со Конвенцијата од 13 јули 1931 
година за ограничување производството и регулирање 
расподелбата на опојните дроги, измените со Про-
токолот што е потписан во Лејк Саксес на 11 декем-
ври 1946 година, склучен и потписан во Париз на 
19 ноември 1948 година. 

Како со овој пристап на Финска се исполнуваат 
условите предвидени со членот 6, Протоколот влегува 
во сила на 1 декември 1949 година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент и 
свој протокол депониран е на 10 јуни 1949 година, 
а Протоколот е објавен во „Службенит лист на ФНРЈ" 
бр. 41 од 14 мај 1949 година. 

Бр. 422047. — Од Министерството на надворе-
шните работи, Белград, 24 декември 1949 година. 

о д л и к о в а л и ^ 
Врз основа на членот 2 од Законот за ордените , 

if медалите, а по предлог на Врховниот командант 
на оружаните сили на ФНРЈ, Президиумот на Народ* 
вата скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија 

р е ш и л 
еа покажана храброст, с в е д о ч е н а работа на 

остварување братството и единството мегју нашите 
набоди умешност во командувањето и стечени заслуги 
за народ во текот на Народноослободителната борба 
да се* одликуваат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
рез. норучници: Батистић Павла др Здравко и Сар«. 

делић Петра Марко. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И РЕД: 
рез. поручници: Батистић - Павла др Здравко И 

Сарделић Петра Марко; 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. пстпоручници: Љепава Луке Мирко и Радови!!; 

Мате Оскар; 
рез. заставник Сарделић Петра Марко; 
инвалиди: Алчић Ивана Јосип и Алат Луке Миле; 
БОЈ. обвезник Бешевић Лазара Марко; 
инвалиди: Цвитковић Шимуна Божо и Превар Ни« 

коле Сава; 
. виј. обвезник Филиповић Петра Иван; 

инвалиди: Кларић Мартина Петар, Лукин Шанте 
Радослав, Милановић Марка Стеван и Несторовић Ми-
лутина Добривоје; 

вој. обвезник Кружичевић Цветка Јуре; 
< iинвалид Бочинчић Ђуре Милан; 

БОЈ. обвезник Жаркић Мате Анте. 

СО ОРДЕН ^ЗАСЛУГА ЗА НАРОД ПЈ РЕД: 
рез. капетан Брадвица Марков Мате; > 

, рез. поручници:-Бајурин Ђура Недељко, Цеско Ан-
туна Милан, Глухаић Трифка Вуле, Лупис Антуна ВЕ-
неције, Дубина Ивана Маријан, Одовић Илије Мила« 
и Ореб Влаха Тихомир; 

рез. потпоручници: Бачетић Петра Кузма, Баниче« 
вић Кузме Иван,Цетинић Франка Звонко, Каруза Ја-
кова Јаков »Љепава Луке Мирко, Милошевић Богдана 
В^со, Радовић Мата Оскар, Шегедин Марана Никола и 
Шутић Анте Миленко; 

' рез. заставници: Цетинић Антуна Недељко, Драго-
јевић Петра Иван, Франуловић Антуна Франко-Вилић, 
Фарац Петра Марко, Гугић Павла Иван, Гавранић Ан-
туна Иван, Худулин Ивана Фрањо, Јоковић Мирослава 
Вељко, Јурјевић Дока Иван, Матић Мате Иван, Маре-
лић Андрија Шпиро, Милина Јерка Франо, Мариновић 
Кузме Анто, Матана Петра Фрањо, Марковић Балда Ни-: 
кола, Остоја Антуна Марко, Пецотић Тодора Марков 
Пецотић Јакова Никола, Призмић Ивана Динко, Падо-
ван Франка Франко, Сегедин Ивана Анте, Сикирић Јо* 
сипа Перо, Скерпек Франа Алојз, Салечић Ивана Анте, 
Сепаровић Ивана Никола Сарделић Марина Мирко; Су* 
личић Јосипа Ригуберто, Серхој Јуреја Франц, Шале 
Мартина Јаков, Тасовац Кузме Богдан, Унковић Николе 
Анте, Влашић Марина Вјекослав, Власић Павла Павел, 
Вицелић Ивана Иван, Вишњић Анте Анте и 3 дил ар 
Јосипа Петар; 

рез. старији водници; Јурас Анте Вицко, Стојано-
вић Филипа Ђуро, Бараковић Мехмеда Авло, Чакић Ва 1 

син Никола, Алчић Ивана Јосип, Алат Луке Миле и 
Бачић Шиме Милан; 

вој.'Обвезници: Билић Томо Милена, Бјеловук Ми-, 
лана Владо, Божанић Ивана Долорес Баничевић Ан- ј 
туна Марко, Бешевић Лазара Марко, Батинић Јакова! 
Миливој,Цвилковић Шимуна Б о ж о / Цревар Николе] 
Сава, Цвитоковић Боже Душан, Дабелић Николе НИ-Ј 
кола, Држак Мата Лука Дабелић Николе Никола, Фа-] 
лић Вицка Јуре, Филиповић Петра Иван, Фиаменгој 
Ивана Јаков, Фадић Ба јтула Михо, Тулић Ловре Мате, 
Галић Мате Франо, Гојковић Петра Недељко, ХорваЋЈ 
Ивана Михајло, Хргић Ђорља Бошко, Хајдић Вулфан-Ј 
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га Будно, Ивошевић Миће Гојко, Иванишевић Анте 
Иван, Кларић Мартина Петар, Калевић Петра Роко, Ко-
станић Мате Бариша, Корач Михов Франц, Копорчић 
Ива Радо, Лешаја Бладо, Лукин Шанте Радослав, 
Лазић Милана Божо, Летуница Луке Лука, Милоше-
вић Јере Маринко, Мартиновић Марка Марко, Милан-
ковић Марка Стеван, Малеш Ивана Стипе, Мађор Ни-
коле Марко, Марендић Мија Петар, Мирић Илије Боја, 
Миклић Јосипа Марјан, Мокутер* Мије -Иво, Мартинић 
!Антин Никола, Мартиница Анте Винко, Мардешић Ива-
на Никола, Маринковић Динка Јаков, Нобило оДнка 
Анте, Подруг Ивана Јозо, Прим Николин Анте, Петрић 
Петра Иван, Рушинић Јосипа Бернарде, Стојадиновпћ 
Светозара Станимир, Скејић Петра Чирил, Свилишић 
Луке Михо, Скорин Анте Динко, Свиличић Ј О С И П А 
Блаж, Сарић Самид ов Хавзија, Травица Јована Никола, 
Томић-Зоре Ивана Јакица, Томић Зоре Иван и Вуко-
вић Јозе Недељко; 

Усковић Влаха Марија; 
вој. обвезници: Војковић Петра Јосип, Загорац 

Павла Илија, Занки Фрањин Андрија, Жаркић Мате 
Аното, Зелић Николе Марко и Живанић Анте Иван. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Бајурнн Ђуров. Недељко и Лупио 

Антуна Венеције; с
 # 

рез. потпоручтшцн: Башичевић Кузма Иван и Л и -
пана Луке Мирко; 

рез. заставници: Цет инић Антуна Недељко, Дра-
гојевић Петра Иван, Франило&ић Антуна Франко, Фа-
рац Петра Марко, Гавранић Антуна Иван, Гугић Мар-
ка Анте, Худулин Ивана Фрањо, Јурјевић Донка Иван, 
Милина Јерка Фрањо, Марелић Андрије Шпиро, Ма-
тић Мате Иван, Марковић Балда Никола, Падован 
Франка Франко, Признић Ивана Динко, Пецатић Јако-
ва Никола, Павловић Павла Петар, Скерјак Фрна Алојз, 
Салечић Ивана Анте, Сепаровић Иван* Никола, Сулп-
чић Јосипа Ригиберто, Серкој Јураја Фрањо, Сарделић 
Марина Марко, Шале Марина Јаков, Тасовац Кузма 
Богдан, Трута Иве Јерко, Унковић Николе Анте, Бог-
ишић Анте Анте, Власић Павла Павел, Влишић Марина 
Вјекослав, Вицелић Ивана Иван и Жувела Марила 
Анте; 

рез. ст. водници: Денобле Рикарда Јозо, Јурас 
Анте Вицко, Јурковић Јерка Лука и Томаслић Николе 
Никола; 

рез. водници: Барановић Мехмеда Авдо, Чакић 
- Васин Никола, Грубишић Анте Шпиро, Јурковић 'Мар-

ка Марко, Куљиш Вицка Мате, Радовановић Стјепана 
Стјепан, Жунић-Фадић Катица и Зедницек Јосипа Иво; 

рез мл. водници: Баничевић Фрања Иван, Јурас 
Марка Маријан, Мукиландра Анте Крешо, Паук Крсте 
Лука, Нинић Нике Иво, Салечић Антуна Петар, Сале-
чић Влаха Јосип, Салечић Јакова Драгомир, Шпарада 
Јерка Роко и Томасић Антуна Славе; 

вој. обвезници: Античевић Мате Јосип, Ајдук Ан-
ђелка Фрањо, Анђелић Јуре Златко, Антонић Николе 
Јосип, Барбарић Мате Јаго, Бевић Мата Јозо, Билан-
гић Анте Марко, Баћић Марија Роко, Борјанић Јове 
Чедомир, Баничевић Антуна 'Марко, Билчић Стјепана 
Динко, Воиновић Стјепана Шпиро, Бабић Луја Божо, 
Бакић Мартина Шимун, Алчић Ивана Јосип, Билока-
пић Јозе Стипан Божанић Ивана Јаков, Божанић Анте 
Петар, Богдановић Мате Ђуро, Борчић Ивана Никола, 
Батинић Јакова Миливој, Благојевић Алекса Чедомир, 
Боровина Марина Анте, Бербер Петра Мирко, Ваши ца 
Божа Петар, Цумељан Ива Марин, Цвитоковић Боже 
Душан, Цар Марка Влахо, Цупић Николе Паво, Чота 
Ивана Симун, Чулић Ивана -Марко, Дупло Миланов 
Фране Дидовић Јоза Филип, Дотур јакова Марко, 
Дежак Мате Лука, Доротић Анте Стјепан, Дорчић Кле-
мента Винко, Держђек Марка Фрањо, Дебелић Николе 
Никола, Дедовић Томе Мишко, Ђапић Шимуна Иван, 
Ђоковић Милана Војин, Ђуратовић Луке Кристо, Пе-
тахагић Асима Мујица, Фабић Мате Вицко, Фарчић 

Франков Иван, Фиаменго Ивана Јоков, Тадић Б а р е л а 
Михо, Фијаменго Вицка Иван, Фадић Вицка Јуре, 
Фламенго Вицка Вицко, Фламенго Ивана Андрија, I ле-
ђа Милоша Душан, Галић Мате Фрањо, Гргас Јосип 
Богдан, Гојковић Петра Недељко, Грацин Крсте Зво44-
ко, Хргић Ђорђа Бошко, Хајдић Вулфанга Вулко, Ива-
нишевић Павла Анте, Иванковић Кристе Андро, Иво-
шевић Миће Гојко, Ивчевић Ивана Мато, Јукић Јуре 
Лука, Јуран Мије Андреа, Јерковић Ивана Анте, Је-
кнић Анте Иван и Јовић Ивана Марко, 

вој. обвезници: Крајанчић Јосипов Лука, Кочина 
Марка Јаков, Крпељевић Фрање Иван, Кутлешић 'Јозе 
Божо, Козлица Петра Владо, Крка Мартина Дујо, Куз-
ман Саве Крсто, Калебић Петра Роко, Каруза Николе 
Jypaj, Костанић Мате Бариша, Катавић Марка Mai Ија, 
Крилић Томе Марија, Колачић Иве Радо, Капетан ић 
Срђа Срђо, Кораћ Михов Фрањо, Казиачић Станка 
Божо, Кијац Обрана Стеван, Лисичић Петра Мирко, 
Лазић Ивана Миле, Лаптало Ника Стијепо, Лаус Виц-
ка Марко, Лаус Антуна Анте, Миловић Марина Франо, 
Маркоц Паска Јосип, Морић Томе Крсто, Милаковић 
Милин Фране, Мојас Антона Мате, Марслић Марни 
Скендер, Марелић Скањата Анте, Малеш Ивана Стипе, 
Мађор Николе Марко, Масле Стипе Анте, Марендић 
Мије Петар. Мартиниш Антин Никола, Мокутер Мије 
Иво, Миклић Јосипа Марјан, Миладин Ивев Нико, Ми-
шић Михајла Боривоје, Мијић Николин Љубо, Мирић 
Илије Боја, Маринковић Динка Јаков, Мардешић Ива-
на Никола,Мардешић Михе Симун. Мартинис Анте 
Винко, Новак Анте Мате, Нобило Донка Анте, Окма-
зић Илијин Јосип, Одовић Илије Милин, Панза Петра 
Бернардо, Перишић Петра Велизар, Перишић Брани-
с м о Драгољуб, Петронијевић 'Исаила Момир, Пенић 
Јозе Јерко и Петрић Петра Иван; 

сој. обвезници: Радонић Пере Перо, Ромац Фи-
липа Станко, Ранђеловић Лазара Аранђел, Раденић 
Крсте Глишо, Ромић Крсте Славко, Рушинић Јосипа 
Берна, Рескусић Томе Анте, Рачић Марка Иво, Радић 
Јоза Иво, Рубеша Јосипа Вицко, Сушило Иванов Па-
во, Летуница Луке Лука, Сзиличић Јосипа Блаж, Стан-
ковић Илије Милош, Сврдлин Петра Никола, Самац 

, Ивана Мате, Сорхој Јакова Јаков, Срхој Петра Иван, 
Сксјић Петра Ћирил, Спорни Анте Динко, Свиличић 
Луке Михо, Сладе Пере Перо, Славица Стипе Шиме, 
Шаин Јурјев Иван, Шарић Ћамаилов Хавзија, Шутић 
Анте Миленко, Шкољарев Шиме Недељко, Шимунђа 
Јоже Недељко, Томић-Багатела Фрање Силвестар, Тор-
лак Филипа Иван, Тердеић Иванов Марко, Томић Заре 
Иван, Тасовац-Парица Јуријев Иван, Томић-Зере Ива-
на Јакица, Тодоровић Љубомира Цветин, Ускоковић 
Мл ах а Марија, Векић Анте Јозо, Вукојевић Петра Ми-
шо, Вицелић Вазда Јакоз, Влајић Мије Иван, Вуковић 
Ивана Анте, Војковић Петра Јосип, Вукојевић Обрада 
Угљеша, Зооовић Ивана Невенко, Зелић Николе Мар-
ко, Зделар Јосипа il'ua-p, Зец Јове Васо, Зорзерон Јо-
сипа Валери јо, Зелен Ивана Иво, Занки Фрање Ан-
дрија, Зоротовић Ивана Павао, Жарнић Мате Анте, 
Живковић Трипка Ђорђије и Мезеи Јована Мартин. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
рез. ст. водници: Денобле Рикарда Јозо, Јурковић 

Јерка Лука и Томашић Николе Никола; 
рез. водници: Грубишић Анте Шпиро, Цук Митра 

Душан, Јурковић Марка Марко, Куљиш Вицка Мате, 
и Баннчевић Марина Марин; 

рез. млађи водници: Банашевић Фрање Иван, Ни-
нић Нике Иво, Паук Крсте Лука, Пецотић Јакова Слав-
ко, Салечић Јакова Драгимир, Са лечић А т уна Петар!, 
Салечић Влах Јосип, Шпарода Јерка Роко, Томасић 
Антуна Славе; 

вој. обвезници: Анђелић Јуре Златко Антонић Ни-
коле Јосип, Бацић Марије Роко, Воиновић С. Шпиро, 
Билчић Стјепана Динко, Билокапић Јоже Стипан, Ба-
кић Мартина Шимун, Бабић Дује Божо, Благојеви!! 
Алексе Чедомир, Боровина Мартина Анте, Барбер Пе-
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тра Мирко, Башида Боже Петар, Богдановић Мате Ђу-
ро Божач&ћ Анте Петар, Божанић Ивана Јаков, Бор-
чић Ивана Никола, Бабић РамеАбдулаха, Беркови!! 
Ивана Антун, Брчић Ивана Антун, Цар Марка Влахо, 
Цупић Ников Паво, Чота Ивана Симун, Мота Дуја Мар-
ко, Чулић Стјепана Иван, Дидовић Јозе Филип, Дез-
дјек Марка Фрањо, Дорчић Клемента Винко, Дотур 
Јакова Марко, Дедовић Томе Мишко, Дуилови^ Ми-
лана Франц, Доротић Анте Стјепан, Ђоковић Милана 
Војин, Ђапић Симуна Иван, Ђуратовић Луке Кристо, 
Фарчић Чалија Франков Иван, Фијаменго Вицка Иван, 
Фиаменго Вицка Вицко, Фламенко Ивана Андрија, Тра-, 
чић Крсте Звонко, Гргас Јасин Богдан, Иванковић 
Кристе Андро, Ивчевић Ивана Мате, Јовић Ивана Мар-
ко, Крилић Томе Марија, Катвић Марка Матија, Крка 
Мартина Дујо, Калабрић Ловре Фране, Козлица Петра 
Владо, Кутлешић Јозе Божо, Козанчић Станка Божо, 
Капетановић Срђа Срђо, Кијац Обрена/Стеван, Кузман 
Саве Крсто, Каружа Николе Јурај, Лаус Антуна Анте, 
Лус Вицка Марко и Лаус Андрије Милан; 

војни обвезници: Мијаћ Николе Љубо, Миладин 
И Б О В Нико, Мијас Антуна. Мате, Милаковић Милин 
Франц, Маренић Шкањата Анте, Марелић Скендера Ма-
рин, Мосле Стипе Анте, Мишић Михајла Боривоје, Му-
цић Јуре Мара, Маретић Мишка Јозо, Марелић-Капу-
Лица Марков Иван, Марелић Прцало Иван, Милат Ива-
на Иво, Новак Анте Мате, Петковић Антин Фране, 
Пенић Јозе Јерко, Прими Николе Анте, Радечић Крсте 
Глишо, Рачић Марка Иво, Радић Јозе Иво, Рубиша 
Јосипа Вицко, Ромић Крсте Славко, Рескусић Томе 
Анте, Рончевић Живка Бранко, Сорхој Јакова Јаков, 
Срхај Петра Иван, Сврдлин Петра Никола, Самац. Ива-
на Мате, Сладе Пере Перо, Славица Стипе Шиме, Ша-
ин Јурја Иван, Шимунђа Јоже Недељко, Шкољаре 
Шиме Недељко, Штаглпалија Фране Анте, Шарић С т -
јепана Анте Рајковић Ивана Антон, Росини Боже Јо-
сип, Тасовац-Парица Јурјев Иван, Тврдеић Ивана Мар-
ко, Тодоровић Љубомира Цветин, Тишма Вује Лука, 
Вукојевић Петра Мишо, Векић Анте Јозо, Вицелић 
Валда Јаков, Влајић Мије Иван, Вуковић Ивана Анте, 
Вачинчић Ђуре Милан, Вукојевић Обрада Угљеша 
Вукичевић Филипа Анте, Зелен Ивана Иво, Зорзенов 
Јосипа Валеријо, Зец Јозе Васо, Зоротовић Ивана 
Павао и Жунић Мате Тома. 

Бр. 169 
15 јули 1949 година 

Белград 
Секретар, 

М. Перуничич, с. р. 
Претседател, 

др И Рибар, с. р. 

Врз основа на членот 2 од Законот за ордените 
и медалите, а по предлог на Врховниот командант 
на оружаните сили на ФНРЈ, Президиумот на Народ-
ната скупштина на Федератеивна Народна Република 
Југославија 

-е 
р е ш и л 

за покажана * храброст, осведочена работа на 
остварување 6p:<WiB0T0 и единството метју нашите 
народи и стечени заслуги за народ во текот на На-
родноослободителната борба да се одликуваат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
резервни поручници: Бегић Османа Даут, Хаџић 

Ђулаге Ахмет, Ковачевић Буја Лазар, Поповић Ми-
хајла Пеко и Росић Боже Јово; 

резервни потпоручник!: Арнаут Петра Мићо и 
Шкробо Анте Иван 

резервни заставници: Бркић Де рве Хасан, Орман 
А*де Арсло и Пекић Ху се Ибрахим; 

војни обвезник Верем Мује Сидик* 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
резервни поручници: Поповић Михајла Пеко а 

Росић Божр Јово. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
резервни поручник Ковач Мирка Спасоје; 
резервни заставници: Хоџић Агана Ариф и Пекић 

Хусе Ирбахим; 
резервни старији водници: Галић Маријана Ан-

дрија, Приморац Стјепана Иван и Зечевић Јове Илија; 
војни обвезници: Станишић Томе Марко и Верем 

Мује Сидик. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
резервни поручник Ашик Османа Ашик; 
резервни потпоручници: Ивковић Ристе Петар, Ка-

пиџић Хасана Хасан и Шемшић Мује Ибро; 
резервни заставници: Ћук Тодора Јово, Газивода 

Мила Блажо, Главаш Јозе Крешо, Глибо Васе Светко, 
Говедарица Јована Обрад, Грчић Обрена Душан, Ки-
сић Раде Митар, Месиховић Мухамеда Хасан и Шки-
љевић Митра Воин; 

резервни старији водници: Галић Марјана Андри-
ја, Лемо Аге А Р Д О , Мехићевић Сабита Махмут, Мику-
лић Раде Фердо, Зечевић Јове Илија и Жарковић 
Трифка Новак; 

резервни поручници: Глибо Васе Момчило и Лето 
Хасана Халил: 

војни обвезници: Бошковић Стевана Којо, Буха 
Пере Спасоје, Гутовић Мирка Радован и Каитаз Фа-
зли је Фахрудин; 

инвалиди: Кашиковић Ристе Славко, Попадић То-
дора Јошо и Попадић Ђорђа Вељко; 

војни обвезници: Пујић Видоје Никола, Станишић 
Томе Марко и Зовко Ловре Мато. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
резервни поручници: Ашик Османа Ашик и Бекан 

Митра Неђо; 
резервни пот поручник Шкробо Анте Иван; 
резервни старији водници: Зведан Јована Милутин, 

Мехићевић Шавита Махмут, Тохољ Спасоја Јово и 
Жарковић Трифка Новак; 

резервни водници: Екмечић Стојана Симо,. Лојпур 
Ђуре Аранђел и Шушац Николе Мате; 

резервни млађи водници. Бабањ Ђуре Крсто, Коњ-
хоџић Адема Салко, Медар Мује Мехо, Мркић Пере 
Славко, Оманић Халила Авдо и Пејак Ахмета Химзе; 

резервни десетара. Клело Омера Хасан, Пенава 
Мумина Халил и Шарић Мухарема Авдо; 

војни обвезници: Башић Хасана Ћамил, Бркић 
Видоја • Мирослав, Булут Илије Михо. Бошковић Сте-
вана Којо, Бошнак Лазара Недељко, Екмечић Спасоја 
Бранко, Грчић Петра Милорад, Гутовић Мирка Радо-
ван, Јегдић Јефта Милош, Лето Хусе Јусуф и Медии 
Милана Миленко; 

инвалид Милошевић Дамјана Лазар; 
војни обвезници: Османагић Јусуфа Бисер и Три-

шић Јована Неђо; 
инвалид Рг.довановић Пазара Душан; 
војни обвезник Тепавчевић Ристе Јефто; 
инвалиди: Тркуља Видака Томо, Вукоје Васе Јеф-

то и Вујовић Велимира Обрад; 
всЈјни обвезник Вуковић Михајла Видоје. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
резервни старији водници: Уценија Мате Јозо * 

Зеће Тахира Адем; 
резервни водници: Драгићевић Илије Владо, Гри-

зовић Меха Салко, Коњхоџић Ахмета Јахија и Пажии 
Ивана Јаков; 

резервни млађи водници: Бабић Пере Радоје, Бр-
стина Илије Јово, Ђердан Ђоке Сава, Гузина Радо-
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слава Бошко, Хамовић Михајла Секул, Хрстић Шиму-
на Виктор, Ијачић Саве Славко, Јањић Јакова Миро-
слав, Крунић Михајла Милан, Кундачина Секуле Јово, 
Кундачина Крсте Славко, Међугорац Владимира Блаж, 
>Мулаћ Халила Шаћир, Новаковић Илије Никола, Пи-

* рија Хусе Ибро, Поповац Мустафе Ибро, Самарџић 
-Милана Душан, Шушић Ђоке Перо, Шута Халила 
Салко, Турковић Лутве Хгустан, Вргоч Анте Мирко 
и Зовак Станка Иван; 

резервни десетари: Круљ Максима Милан и Пирић 
' Халила Халил; 

војни обвезници: Андрић Митра Лазар, Арало 
Ивана Анте, Бошковић Јове Дамјан, Бечевић Алије 
Слободан, Булут Петка Младен, Брајковић Мате Вин-
ко, Црногорац Вула Вукаши н ђарлуга Шћепо Бранко, 
Чоловић Марка Рајко, Чоловић Саве Јово, Чевра 
Ибре Мујо, Чевра Хасана Ибро, Драшко Лазара Да-
нил з, Ђонко Салко Ибро, Ђонко Ибре Мујо, Екмечић 
Васе Мирко, Елезотић Марка Перо, Екмечић Школе 
Новина, Екмечи!« Марка Младен, Екмечић Ристе Ми-
лан, Главаш Бошка Ђуро, Главаш Бошка Лазо, Голаш 

*Салке Ибро, Глибо Ристе Гојко, Глибо Лазара Дани-
ло, Хасиќ Хасана Хајрудин, Јазвин Дурана Хивзо, 
'Јокановић Шћепе Вељкс, Кесо Ђуре Божидар, Ком-
нен Илије Славко, Кукур^зовић Раме - Мујо, Кукић 
Гаврило Спасоје, Леко Алије Адем, Ијачић Лазара 
Спасоје, Марић Илије Ђоко, Мосла.Лазара Недо, Ми-
лошевић Лазара Дамјан, Мандрапл Вес^ Младен, Ми-
сита Илије Илија, Медан Јове Војко Михић Саве Ра-
д^, Мићевић Симе Обрен, Падаг.естр? Симе Рајко, Пу-
дар Аћима >ли:жо, Палавестра Јове Данило, Патак 
Мехмеда Ибрахим, Пудар Панте Бранко, Пришић Јо-
вана Недо, Пудар Милоша Саво, Раић Станка Иво, 
Рупап Раде Гојко, Рахимић Мехе Осман, Ралић Хусе 
Осман, Реџепапћ Мухамеда Дервиш, Савић Митра 
Владимир, Стевић Спасоја Никол«-:, Шабановић Салка 
Шабан, Шарић Јове Митан, Шчјак Спасоја Бранко, 
Шута Салке Дермо, Шута Махе Ибро, Шарић Му је. 
Салко, Тришић Јована Драго, Тикреша Мехе Јусуф, 
Тољага Селима Салко, Тркуља Видака Томо, Враикић 
Анте Јуре, Вераја Симе Данило, Вранчић Ивана Томо 
и Зуровац Илије Ристо/ 

Бр. 178 
21 јули 1949 година 

Белград 
Секретар, 

М. Перуничич, с. р. 
Претседател, 

др И Рибар, с. р. 

Указ за одредување претпријатијата од локално 
значење за претпријатие од републичко значење; 

Уредба за прогласување Борачкото Езеро, Јахо-
рина и Трабевикј за туристички заштитни предели; 

Наредба за укинување Наредбата- за работното 
време на службениците од здравствените струки во 
бактериолошки, серолошке хемиски и БСЖ-те одде-
ленија во институтите и заводите; 

Наредба за одредување на птици певачици и пти-
ци корисни за земјоделското и шумското стопанство-

в о бројот 51 од 22 декември 1949 година објавува: 
Правилник за средствата и начинот на ловење а 

затирање на незаштитената дивина; 
Решение за маржите на трговијата за земјоделски-

те производи и за начинот на формирањето иа про« 
давните цени на овк е производи; 

Решение за Графичката школа во Сарајево. 

ИЗ СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 38 од 14 декември 1949 година објавува«: 

Указ за свикување на новоизбраните околиски на-
родни одбори на прво заседание; 

Правилник за издавање и ширење на младинската 
и детската книжевност и печатот во Народна Републи-
ка Словенија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВКЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговине", во бројот 50 од 15 декември 1949 година 
објавува: 

С О Д Р Ж А Ј ; 
Страна 

1. Одлука за откажување Договорот за при-
јателство и взаемна помотнт по мег ју Фе-
деративна Народна Република Југославија 
и Народна Република Албанија, склучен на 
9 јули 1946 година — — — — — 1 

2. Уредба за при надлежностите на државните 
службеници во кчнематографијата 1 

3. Уредба за расподелба добивката на држав-
ните стопански претпријатија оа Сојузно и 
републичко значење — — — — 4 

4. Уредба за измените на Основната уредба 
_ - за пренесување деловите на' основните сред-

ства на државните стопански претпријатија 5 
5. Уредба за измените и дополнувањата на 

уредбата за фондот на раководството (Фонд 
на раководството) и централниот фонд (Цен-
трален фонд) на државните рударски и ин-
дустриски претпријатија од сојузно и ре-
публичко значење — — — 5 

6. Решение за работата и маржите за произво-
дите од основно значење за стопанството 
за кои што се прописани единствени цепи 6 

7. Решение за оснивање и надлежноста на Со-
јузниот биро за унапредување администра-
тивното работење — — — 11 

8. Напатствие за формулирање одредбите за 
надлежноста на градските народни одбори 11 

9. Наредба за исплатување накнадата на тро-
шковне при користувањето годишниот од-
мор на носителите ./Партизанска стоменица 
1941" — _ 11 

10. Решение за оснивање органи за претходна 
работа на одликом ани јат а — — 12 

11. Решение за усвојување и применување на 
целата територија на Федеративна Народна 
Република Југославија прописите за помо-
шните средства за кожа што ги донела 
Управата за унапредување производството 
на НР Хрватска — — — 12 

12. Решение за зголемување месечните плати 
на учениците во поедини гранки на тргови-
јата — — — — — — 12 

Ратификација Уставот на Светската здравиве- ^ 
на организација од страна на Перу — 1$ 

Пристап на Финска и влегување во сила Про-
токолот со кој што се ставаат под метју-, 
народна контрола дрогите што не се о-пфа-' 
тени со Конвенцијата од 13 јули 1931 година 
за ограничување производството и регули-
рање рааподелбата на опојните дроги изме-
нета со Протоколот што е потписан во Лејк 
Саксес на 11 декември 1946 година 13 
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