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171. 
Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 

ФНРЈ, а со цел на правилното применување на зако-
нот, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, 
дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
ЗА УКИНУВАЊЕТО НА ЗАКОНИТЕ И ПРОПИСИТЕ 
ШТО МУ СЕ ПРОТИВНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА НИВНИТЕ ФАМИЛИИ ОД 

21 ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА « 
На прашање о д државните органи, општестве-

ните организации и грабаните за односот на новиот 
Закон за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии спрема поранешните 
закони и други прописи 'за социјалното осигуру-
вање, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
утврдува: « 

1) Со оглед Законот за социјалното осигурувале 
о д 21 јануари 1950 година да ги решава во целост на 
нов начин сите прашања на социјалното осигурување 
на работниците, службениците и и и аните "Фамилии, 

, вклучува јќи ' го и правото н а taeirarja « пензиРнисање, 
тоа има да се смета дека со влегувањето во сила на 
новиот закон престанале да важат Законот за соци-

ј а л н о т о осигурување на работниците, наме стен идите и 
службениците од 26 јули 1946 година, Законот за во-
становување правото на пензија и за пензионисањето 
на државните службеници о д 16 октомври 1946 го-
дина и републичките закони за правото на пензија 
и за пензионисањето на бившите самоуправни слу-
жбеници. 

Остануваат во сила само следните прописи на 
споменатите поранешни закони: а) што се изрично 
задржани в о сила врз основа на новиот закон за со-
цијалното осигурување; б) кои што се времено, а 
најдоцна до 1 јули 1950 година, задржани во примена 
поради тоа што Владата на ФНРЈ, врз основа на овла-
стувањето в о чл. 139 од новиот закон за социјалното 
осигурување, го одложила применувањето на соод-
ветните прописи на новиот закон а за да се подготви 
спроведувањето на овие прописи. 

Уредбите и другите прописи што. се донесени воз 
основа на поранешните закони за социјалното осигу-
рување и за правото на пензија остануваат во сила 
само ако не се противни со одредбите на новиот закон 
ва социјалното осигурување и додека не ке бидат за-
м енети со соодветни нови прописи на Владата ва 
ФНРЈ и на други овластени органи. 

2) Со оглед истурањето на споровите за правата 
врз основа на социјалното осигурување да преминува 
по новиот закон за социјалното осигурување во над-
лежност на редовните народни судови, тоа ке се смета 
даска престанал да важи Законот за устројство™ и по-
стапката на судовите од социјалното осигрување о д 12 
септември 1946 година со денот на влегувањето в о 
сила на новиот закон за социјалното осигурување. 

Владата на ФНРЈ ке донесе поблиски ПРОПИСИ за 
начинот на поестанокот на работењето на Врховниот 

суд на социјалното осигурување и за пренесувањето 
на преостанатите спорови и архиви од надлежноста 
на овој суд на соодветните редови« народни! судови. 

С. бр. 260 
7 март 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Го застапува Претседателот 
Секретар, Потпретседател, 

Миле Перуничич, е. р. Моша Пијаде, е. р." 

172. 
Врз основа на точ. XV о д Наредбата за склучу-

в а њ е договори за 1950 година, со оглед на специ-
фичноста во производството и распад елба та на елек-
тричната енергија, по предлог на Претседателот на 
Комитетот за електростопанство на Владата иа ФНРЈ. 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ЗА II, III И IV КВАРТАЛ НА 1950 ГОДИНА 

I. За. договарање испорачка на електричната енер-
гија во 1950 година важат прописите на Наредбата за 
склучување договори за 1950 година („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 102/49) и тоа : точката I; точката II, под 
1) — под б ; точката IV под 2 и 4; точката VII ; точ-
ката IX под 1; точката XIV. 

И. Покрај .прописите наведени* во точката I од оваа 
наредба за договарање електрична енергија за II, Ш 
и IV (квартал важат и следните одредби: 

1) При договарањето на II, Ш и IV квартал нема 
да се врши корекција на склучените договори за I 
квартал, б и д е ј к и договарањето за I квартал е изно-
шено врз базата на к в а р т а л н о г план на производ-
ството и раоподелбата на електричната енергија. 

2) Корекција на оквирните год ниш и договорени 
количини за 1950 година ке си изврши само во случа-
ите дека тоа со планот доделените контингенти на 
електричната енергија за II, Ш и IV квартал ке го 
бараат. 

ITI. Со производителите, односно со испорачаните 
на електричната енергија должни се да склучат дого-
вори за превземање на електричната енергија. 

1. Сите потрошачи нијада планирана потреба па 
електрична енергија во 1950 година изнесува .довекјет 
о д 100.000 kWh, или нијада вкупна инсталирана сила ( 
на електричните потрошни уреди изнесува 60 k\V и 
повек је (без оглед на количината на енергијата ко ја ; 
ш т о по планот во 1950 година ке ја превземат, а к о ј а 
во то ј случа ј може да биде и помала од 100.000 kWhY;; 

2. Сите препрода лчн на електричната енергија; 
(електричните дистрибутивни претпријатија') кои тито 
договараат количини на енергија со кои што ке се 
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•одморат потребите ип целокупното подрачје што го 
•навдувам овие. Вп однос на своите потрошачи; пре-
продаваните ка еле«гризната енергија се испорачани 
<] за тоа со нив склучуваат договори сите ползувани 
наведе«« под 1 од оваа точка. 

JV. Од корисниците наведени во претходната точка 
во ст. 1 се »земаат: 

1. Потрошните уреди на електричните централи 
кол што се вклучени во процесот на производството 
на електрична енергија. 

2. Корисниците кои што се снабдуваат од соп-
ствени извори на електрична енергија (стопански 
претпријатија со сопствени електрични централи). 
Ме-гјутоа ако они« корисници не ги лодмигруваат во 
целост своите потреби тучу со еде« дел се снабду-
в а ! со електрична енергија од друг производител, 
односно испорачал), се постанува како што е наре-
дено во точката Ш, ст. 1 од оваа наредба. 

V. Потрошените на електричната енергија наведени 
во точ. 1ЈТ, ст. 1 кои што во срокот предвиден со про-
писите за склучување договори за II, Ш и IV квар-
тал на 1950 година не ке склучат договор, ке пдак-
јаат предвидени казнени проценти на целокупниот из-
нос на превземената електрична енергија во раздоб-
јето за кое ипо не е склучен договор. 

VI. Правилник за условите и начинот на договара-
њето нешо рамката и превземањето на електричната 
енергија ке поопише Претседателот на Комитетот за 
електростопанство на Владата на ФНРЈ. 

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

XVIII бр. 7(559 
21 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател на Стопанскиот совет 

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

Претседател 
на Комитетот за електростопанство 

на Владата на ФНРЈ, 
инж. Никола Петрович, е. р. 

Назив на занимањето: Време на учењето по месеци! 

ОЗ. Палител на мин« 
04. Подградуиач 

173. 
Врз основа на чл. 1 ст. 2 чл. 3, чл. 6 ст. 3 и чл. "0 

од Законот за учениците во стопанството, а во со-
гласност со Претседателот на Сојузната планска ко-
мисија, проти ;.сув ам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРАНИТЕ И ЗАНИМАЊАТА 

Член 1 
Со ово? правилник се определуваат запирањата 

во поодделни струки што можат да ги вршат само-
стојни (квалификувани.) работници, траењето на уче-
њето во школите на учениците во стопанството и 
индустриските школи и најниските години на ста-
р о в а за учењето за тие занимања. 

Член 2 
Стручна спрема што е потребна за вршење на 

следните занимања во поодделни струки се степува: 

01. Рударска струка 

Назив на занимањето: Време на учењето во месеци: 
01. Копач на јаглен 36 
П2. Копач на руда 36 

05. Ракувач со рударски машини и постројам 
06. Ракувач со мангоанФг ^ а бршетарвн^ 
07. ^1^менумч"н¥^мехалич"ка~ сепа4>а1даја 
ОВ. Оплеменујач на 'флотација 
09." В wt I а ч~за^1ст ражн и"' б уни е њ а 
10. "Бушам за дла^очински бушења 
11. Црнам на нафта и плин 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
И . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
29. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

02. Топилничарска струка 

Топшиммар на високата печка 
"Тгжшшичар" на Симеис-Ма рт. итова печка 
То|ПИЛ1Ничар^аГ е л е кт ричнат а печка 
"Тогсидничар""* на к он ве рторог 
Тотаилничар на пе ика на обоените метам« 
"Гостилничар ' на~~глиница 
Тони линч ар на_ аморфните електроди 
Тоиилничар на феро легури 
Гостилничар за .рафинерија 
Тогсилничар" на куполе кат а печка 
Подготву вач " на суровини 
"Затпам" (гарж е р) 
Загревач - ( т т г а ч ) 
Ковач"на проба 
К оддал ер" (кала пар) __ 
ВмЈсач на"челчп< неметал (ладно) _ 
В а лкач" "на^че^лик и" м е т ал _ (тспл о) 
Навлекувам "ма _метал__( ладно) 
Опремам 
Извлекуван не жици на профил и цевки 
Производител на_ клинци 
Терми ч ки ~ о б;ра б от удам (ж арите л) 
Електродизер "на раствор 
Електрода?^? р "на раст еп 
Раф:шер на метал 
'Пемч ~на"магис зиг 
Плик е р на не чк и 
Изработувач на колибри 
'KM^^'C^HiT'KiaaiiTeTbT на суровините ^ 
и производите 

ОЗ. Металска струка 

01 . Алати"мар 
02. Бравар 
03. Машки бра в 
С-*. Кснструкнчонеи бравар 
Со. Уметнички бравар 
06. Градежен бравар 
07. Метало-струга.р 
Св. Метало-блањач 
С9. Метало-глодач 
10. Метало-брусам 
И . Пот ам на метал 
12. Метало-модела.р 
13. Језграр (калап, ~>) 
14. Леан 
15. Уметнички леам 

36 
ж 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

24 
24 
и 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
2 4 . 
24 
24 

36 

36 
36 

'.уо 
ЗВ 
36 

24 
24 
24 
36 
36 
24 
24 
25 

-36 
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.Налив на занимањето: Време на учењето во месеци: Назив на занимањето: Време на учењето во месеци: 

16. Автоген заварувач 
17. Електро "заварувач 
16. Котлар * 
19. Бакртеотлар 
20. Казанџија 
21. Ковач ~~ 
22. Машински копач 
23. Поткивач 
24. Калшец 
25. Металосаиткувач 
26. Лимар на галантерија 
27. Градежен лимар 
28. А в т о лимар 
29. Аеро-лимар 
30. Лимар за медицински апарати 
31. Механичар 
32. Механичар за медицински инструменти 
33. Автомеханичар 
34. Аеро-ме- хаиичар 
35. Аеро-механидар моториста 
36. Аеро-механичар за телекомуникации 
37. Ортопедски механичар 
38. Трактори ст механичар (комбајне^) 
39. Механичар за земјоделски машини 
40. Ракувач за градежни машини 
41. Прецизен механичар 
42. Пр-ециѕе« аеро-механичар 
43. Гравер 
44. Цизелер 
45. Поцаклувач (емајлер) 
45. Оштрач ка злато 
47. Тургеиорезач * 
48. Прецизен брусач 
49. Ножар 
50. Оружар- пушкар 
51. Инсталатер на парао, воде«® и воздушно 

греење 
52. Инсталатер на водовод, канализација и 

гасни постројки 
53. Изработувач на музички лимени инстру-

менти 
54. Златар (кујунџија) 
55. Часовничар 
56. Плетач на жици 
57. Изработувач на брда за ткаење 
58. Изработувач на в а ш 
59. Зако.вичар (питиср) 
60. "Изработувач на акумулатори 
61. Монтер на парни турбани 
62. Монтер на стабилни мотори 
63. Монтер на стабилни парни машини 
64. Монтер ка парни котлови: 
65. Монтер на хидраулични машише 
66. Монтер на фабрички постројки • 
67. Ае ро-<м алтер 
68. Машинист на парни машини 
П. М^чмнист на стабилни мотори 
70. Машинист на рударски машини 
71. Машинист на хирдаулични постројки 
72. Машинист на парни турбани 
73. Машинист на парни и моторни валци 
74. Машинист на фабрички постројки 
75. Механичар на градежни машини 
76. Ложач за стабилна и костовски постројки 

24 
24 
2 4 - 3 6 
24 
24 
36 
24 
24 
36 
24 
36 
24 
24 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
24 
36 
24. 
36 
24 
36 

36 

36 

36 
36 
36 
24 
36 
36 
•24 
24 
ЗЅ 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
з ѕ 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

77 Моторног (ракувач со мотор) 36 
78. Падесувач на машини и урагјаи (рстлер) 36 
79. Контролор на механичка обработка 36 

04. Електротехничка струка 

01. Електромеханичар за електромотор и ге-
нератори 

02. Електромеханичар за трансформатори 
03. Елактрамеханичар за изработка на развод-

ни постројки и апарати 
04. Електромеханичар за изработка на едек-

05. 
06. 

07. 

08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21.. 
22. 
23. 

трични инструменти 
Елетстромеханичар за кабловски прибор 
Електромеханичар за одржување на во-
зниот вод на ел е кт р о -же л е з и и цат а 
Еле игром е хан и ч ар за изработка на возниот 
вод на електро-железницата 
Електромеханичар за електрични мерења 
Електромеханичар за медицински апарати 
Електромеханичар за термички урегјаи 
Електромонтер за електрични машини _ 
Електромоитер за електричните подови 
Електромонтер на разводни постројки 
Електроуклопничар 
Електромонтер на трансформатор 
Електромонтер на испарувачките станици 
Електровиткач 
Елекгроиисталатер за јака струја 
Елактроинсталатер на слаба струја 
Погонски електричар 
Аеро-електро-механичар 
Авто-електричар 
Галван изер (1'ал в ан оп л ает и ч ар) 

05. Техничка струка за електроврски 

01. Електро-мехаинчар на т. т. урегјај 
02. Елекгро-механичар на телеграфски урегјан 
03. Електро мех а нил ар на телефонски урегјаи 
04. Инсталатер т. т. 
05. Ел е ктр о-м еха ни ч ар за виооко фреквентни 

ур ег јаи 
06. Електромеханичар за радио урегјаи 
07. Радио-механичар 
08. Монтер на т. т. кзб ел и 
09. Монтер на воздушни т. т. лини« 
10. Монтер на акумулатори 
11. Електро-монт ер на сигнални и ав от ш а т ски 

ур ег јаи 
12. Испитувач на т. т. ллнии и апарати 
13. Испитувач на телефонско - т е л егр а ф ак и у-

регјан 

08. Кинотехничка струка 

01. Кино-оператер 
02. Киистонски механичар 
03. Утимсувач на натписи 
04. Филмски лаборант 

07. Градежна струка 

01. Минер 
02. Зидар 
03. Зидар со ватростален материјал 

36 
36 

36 

36 
36 

36 

36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 
24 
24 
24 

36 
36 

36 

36 
36 
24 
24 

24 
36 
36 
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; Назив на занимањето: Време на учењето 
04. Зидар на фабрички оџаци 
05. Зидар-ронилец 
06. Зидар-бунарџија 
07. Каменорезач 
08. Клесер 
09. Асфалтер 
10. Калдрмџија (поплочар) 
11. Бетон ирец 
12. Свиткувач на железо и ари и рач 
13. Гипсер 
14. Штукатер (изработувач на вештачки мер 

мер) 
15. Гипсар-моделар 
16. Фасаде? 
17. Фарбар (личилец) 
18. Молер (собосликар) 
19. Фирмотпиоец (писмосшкар; , 
20. Мозаичар 
21. Тесар 
22. Тесар-ронпдец 
23. "Паркетар (слагач на паркет) 
24. Изработувач »а к сило лит « други душе-

миња 
25. Изработувач на душемиња од вештачки 

камен (терацер) 
26. Градежен стаклар 
27. Кровоиокривач 
28. Печ кар (ставач на печки) 
29. Оџачар (димничар) 
30. Градежен керамичар 
31. Бушител на терени за испитување 

(сондажа) 
08. Бродоградителска струка 

01. Трасер (во сала и работилница) 
02. Бродоградител во дрво (бродотесер) 

во месеци; Назив на м е ш а њ е т о : 

03. Бродоградител_во_ железо 
04. Бр о д о - к о в а ч " 
05. Шуте рач - во железо 
06. Бродо-монтер 
07. Бродо-цевкар 
08. Б ро до - ел е ктрич ар 
09. Бро до- и ист алат ер 
10. Бродо-механичар 
11. Еро до-котлар 
12. Точкар 

09. Графичка струка 
01. Рачен сл о врел агач 
02. Main ниски слов осл агаи 
03. Печатарски машинист 
04. Литограф ски цртач 
05. Фото-лито-ретушер 
06. Каменопритпокувач (литографа«! 

машинист) 
07. При тиску вач 
08. Оф сет-машини ст 
09. Стереотипер 
10. Јеткач на бакротиск 
11. Ретушер за бакротиск 
> 12. Машинист за 6акро т не к 
13. Словолеач 
14. ЦпнкографГ 
15. Картограф" 
16. Пантен раф 
17. Кншоврзувач 

36 
3 6 
36 
36 
36 
24 
24 
24 
24 
36 

36 
36 
36 
36 
24 

, 3 6 
'24 
36 
36 
24 

24 

24 
24 
24 
36 
24 
36 

36 

36 
36 
36 
36 
24 
3 6 

3 6 

36 
36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 
36 
36 

36 
36 
36 
24 
36 
36 
36 
24 
36 
36 
36 
33 

18. Картонажер 
19. Растрирер 
20. Гравер во печатница 

Бреме на учењето во месецу: 

24 
24 
36 

21. Печа тереза ч 
22. Резбар на ноти 
23. Репродукционен фотограф 
24. Портрет-фотограф 
25. Гал в анопдасгичар 
26. Леан на рељефи. 
27. "Слово леа ч - мсиот игри ст 

36 
зе 
36 
36 
24 
36 
24 

10. Струка во производството на папир 

)1. Папирни чар' 
1)2. Дрвењачар 
03. Целулозер 
04. Лужмлничар 
05. Влаќнер на вештачки влакна 

11. Кожарска струка 

01. Приготвувач и штавач на к о ж и 
02. Довршуваа на кожи 
03. Изработувач на горни делови на обувки 
04. Изработувач »а долни делови за обувки > _ 
05. Кондураџија 
06. Опинчао 
07. Чевлар 
08. Изработувач на кожна галантерија 
09. Нараквичар 
10. Сарач седлар-ременар 
11. Изработувач на текстилни кожи (ликери) 
12. Крзнар _ 
13. Кожувар 
14. Бојаџија на к р з н а р перја 
15. ТГрергботувач на перја 
16. Kijwјач -иа~кожни' облекла 17. Ортопедски бандажер 

12. Гумарска струка 

01. Гумар 
02. Вулканизер 
03. Изработувач на предмети од гума 

13. Текстилна струка _ 

01. Пре да ч на леи и надела (јута и др-) 
02. Предач на памук 
03. Предач на гребена волна 
04. Предан на чешлана волна 
05. Предач на евила_ 
06. Ткајач 
07. Анретер на памук и свила 
08. Апретер на волна 
09. Бојаџија 
10. Бели тел 
11. Текстилен печатар 
12. Плетач 
13. Конфекционер на облекла 
14. Коиф екипо нер на алишта 
15. Конфекционер на трикотажа 
16. Шапкар на пусте«« (филцани) к а т 
17. Шапкар на сламени капи 
18. Ортомџија 
19. Плетач на постилаци, тан те ли и рибарски 

мрежи 

24 
24 
24 
24 
36 

36 
36 
24 
24 
24 —36 
24 
24 
3 6 
24 
36 
36 
36 
24 
24 
24 
36 
24 

36 
24 
36 

36 
36 
3 5 
36 
оо 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
зл 
36 
24 
21 
24 

24 
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Назив на занимањето: Време на учењето во месеци: Назив на занимањето: Време на учењето во месеци: 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26. 
06. 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
84. 
35. 
т. 
37. 

Кјилимар 
Кројач на машки облекла по мера 
Кројач на народно облекло 
Кројач »а машки алишта 
Кројач на женски алишта по мера 
Кројач на женски алишта 
Кројач на стезници и појаси 
(стезничарка) 
Изработувач на женски капи (моднишња) 
Изработувач 1 на кани 
Везачка 
Крпач за фино крпење 
Позаментер 
Јорганџија г 

Изработувач на чадори и солнцобрашс 
Изработувач на едра; и шатори 
Изработувач на рибарски мрежи 
Ортоми ија 
Гребеш р 

14. Прехранбена струка 
01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 

'08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
т 
17. 
18. 
19. 
№. 
да. 

122. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
36. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

Мелиичар 
Фурнаџија 
Производител на кекс 
Производител на тестенини 
Производител на чоколада 
Производител на бонбони 
Касапин 
Колбасничар 
Цревар 
Производител на конзерви од месо 
Производител на конзерви од риби 
Производител на живина и јајца 
Преработуван на овоштие и зарзават 
Изработувач на сенф, кисели конзерви - « 
(конзервирање) 
салата 
Кувар на мармелада и џемови 
Изработувач на кандирано овоштие 
Млекар (преработувач на млекото) 
Оирењар (изработувач на сирења и масла) 
Пивар 
Сладар 
Киселина р 
Производител на дезертни производи 
Дифудант 
Ракувач на муљни преси 
Сатурант 
Ракувач на филтрација 
Отпарутвач на шекјерен сок 
Кувар на шекјер 
Ракувач на центрифуге 
Скроб ар 
Производител на квасац 
Врилничар" на" шпиритус 
Запад ув а ч Јна"џизбра ~ 
Рафине-рнашпиритус 
Лугошшчар на уљано семе 
Пресер на уља 
Екстрах&р на уља 
Рафинер на уља 
Производител на алкохолни пијалоци 
Бодар на морска солана 
Производител на додатоци за кафе 

15. Тутунска струка 
01. Среду в,ач на тутун 
02. Фери ен татар 

24 
36 
36 
24 
36 
24 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

36 
24 
36 
24 
36 
36 
36 
36 
36 
24 
36 
36 

36 
36 
36 
зе 
2А 
36 
36 
36 
24 
36 
24 
24 
24 
24 
36 
36 
24 
36 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

36 
36 
36 
36 

36 
36 

03. X арман ци ј а 
04. Сортира^ на тутун 
05. Готвач на суровини за цигари (цигарида) 
06. Секач на тутун 

07. Пакер на сечен тутун 
08. Изработувач на цигари 
09. Изработувач на цигариња 
10. Изработувач на бурмут 
11. Изработувач на тутун за жвакање 
12. Изработувач па никотин 
13. Пакер на цигари 
14. Изведувач на технички опити 

16. Стакларска струка 

01. Топилничар на стакло 
02. Стаклодувач кај печка (на лула) 
03. Стаклодувач на Пламен 
04. Стаклар на полуавтомат 

05. Извлечувач на стакло 
06. Секач на стакло 
07. Шамотер — стаклар 
08. Гравер на стакло 
09. Брусач на стакло 
10. Оптичар (обработка на оптичко стакло) 
11. Изработувач на огледала 
12. Сликар (цртач) на с т а м о 

17. Керамичко-ватростална струка 

01. Пекач на керамика (порцулан и 
ватростален материјал) 

02. Составач маса. во керамиката (порцуланот 
и ватросталниот материјал) 

03. Моделар на керамика (порцулан) 
04. Леач на керамика (порцулан) 
05. Токар на керамика (порцулан) 
06. Брусач на керамика (порцулан) 
07. Млинер на ватростален материјал 
08. Изработувач на вештачки брусеви 
0.9 Грнчар 

10. Сликар на керамика (порцулан) 

18. Хемиска струка 
01. Дестилатер 
02. Рафинер 
03. Производител на анорганскп киселини 
04. Производител на органски киселини 
05. Производител на аноргански соли 
06. Производител на органски соли 
07. Производител на аноргански бази _ 
08. Производител на катализатор 
09. Производител на сапун_ 
10. Производител на средствата^ за чистење 
11. Производител на глицерин 
12. Производител на етерични уља 
13. Производител на терпентин и калафонии 
14. Производител на уљани лакови 

36 
24 
24 
24 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
36 

36 
36 
36 
24 
36 
24 
36 
36 
36 
36 
24 

36 

24 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
36 

36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
24 
24 
36 
36 
36 
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Назив на занимањето: Бреме на учењето во месеци: 

Јб. Производител на литро-лакови и шпиритни 
ламови и емајл 36 

16. Производител на уљаии боји и емајл 36 
47. Производител на аноргански и земјани 

боји 36 
Лб. Производител на графич<киЈбоји 36 
19. "Производител на 'Органски вештачки боји 36 
ЛО. Производител на мастило и туш 36 
21. Производител за хемиски папир и пан-

тлики 36 
Ј?2. Производител на свекји од восок ствари« 

и парафин 24 
ЛЗ. Производител на паста за обувки 24 
:24. Производител на лепило од растенинско 

потекло и скроб 24 
25. Производител на лепило од животинско 

потекло и желатин _ 24 
26. Екстрактер 24 
27. Производител на кровна лепенка и асфал-

тни производи 24 
28. Производител на пластични маси 36 
29. Пресар на вештачки маси 36 
30. Изработувач на грамофонски плочи 24 
31. Чешлар 24 
32. Производител на козметички препарати 36 
33. Производител на вештачки гасила 36 
34. Производ ител на средствата за заштита на 

растенијата^ 36 
35. Производител на средствата за одбрана (од 

напад) 36 
36. Производител на рударски експлозиви 36 
37. Производител на воени експлозиви 36 
38. Производител на безнадни барути 36 
39. Пиротехничар 36 
40. Електролиза на хемикалии 36 
41. Производител на е ле кт ропе ч ки _ 36 
42. Ложач на гасогенератор 24 
43. Производител на плин (во плинара) 36 
44. Производител на азбестни производи 36 
45. Производител на сите видови креда 24 
46. Производител на школски плочи 24 
47. Производите л на ф ото - палир и папир за 

копирање 36 
48. Леач на суров филм и фолии 36 
49. Ракувач ^ р е г е н е р а ц и ј а на отопала 36 
50. Ф ото-ем ул зиси е р 36 
51. Производител на бруши папири и платно 24 
52. Производител на помошни средства за ко-

жа и текстил 24 
53. Р аку в ач со ап ар ати за су ва д ести л аци ј а 

на дрвото 36 
54. Ракувач со апарати за Јанински екстракти 36 
55. Ракувач со ретортни печки и со плински 

генератори (дестилација на дрво) 36 
56. Ракувач со печки и апарати на брикетни ца 

за јаглен • 36 
57. Ракувач со апарати за импрегнација на 

дрвото ~ 36 

Назив на занимањето: Време на учењето во месеци: 

19. Хемиско-фармацеутсио-биолошка струка 

01. Производител ла органски синтетички про-
изводи 36 

02. Производител на аноргански синтетички 
производи ѓ 1 36 

03. Производител на орг ап о т ер а пеутскн про-
изводи • 36 

04. Производител на биолошки производи 36 
05. Производител на фармацеуте^!производи 36 
06. Производител на алкалоиди 36 
07. Производител на диететски препарати 36 
08. Преработуван на лековити растенија 36 
09. Собирач на лековити растенија 36 

29. Струката за производство иа градежен матер ;јал 

01. Мекан на цемент 24 
02. Пекач на гипс 24 
03. Мс лиричар иа цемент 24 
04. Ме линч гр на гипс 24 
Об. Пекач на шамот 24 
06. ГТекач на тули и кјерамвди 24 
07. Варничар 24 

21. Дрво преработувачи;* (дрвообработувачка) струка 

01. Столар 36 
02. Машински столар • 24 
03. Градежен столар 36 
04. Аеро-столар 36 
05. Д р в о моде дар 36 
06. Дрво-етругар 24 
07. Дрво-кројач 36 
08. Дрворезац (врчеста пила) 24 
09. Тат ернст 24' 
10. Циркуларне! 24 
11. Соротитер 36 
12. Дрворезбар 36 
13. Колар 36 
14. Каросе.рист 36 
15. Тапетар 36 
16. Изработувач на шперплочи и панел плочи 24 
17. Ракувач со лупи линца (шел-мајсгор) 36 
18. Секач на фурнир 36 
19. Сушилшчар на дрво 36 
20. Ракувач со преса за фурнир 24 
21. Изработувач на мебел од ирачки 24 
22. Изработувач ка музички инструменти 

од дрво 36 
23. Изработувач на чушкови, вретена и ваљци 24 
?А. Ира ботун ач на моливи , 24 
25. Кундакар 24 
25. Бочвар __ ^ 24 
27. Четкар 24 

22. Шумарска струка 

01. Расадничка 24 
02. Рижер 24 
03. Лугар 24 
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Наеже на занимањето: Време на учењено во месеци: 

04. ^Сплавар _ 24 
05. (Маши«с!«г секач на стебла 24 
Об Смолар 24 
07. Кројач — размеруаач на стебла 24 
08. Кјумурџија 24 
09. Ракувач се жичара 24 
(10. Одгледувач на племенита даамна 24 
i l l . Шумски семенар .... , 24 
12. Прегар (т*сач) 24 

I 

23. Земјоделска струка 

01. Земјоделец 36 
.02. Зарааватчија 36 
ОЗ. Бавчзипија 24 
04. Л н м д а р 24. 
05. Ов оштар 36 
ОЗ. Лозјар 36 
07. Визбар (викар) 36 
08. Сточар — гојдар 36 
09. Сточар — коња.* 36 
10. Сточар — свињар 35 
11. Сточар овчар 36 
12. Сточар — живинар 24 
13. Сточар — кукикјар 24 
14. Пчелар 24 
15. Одредувач на свилена бубачка 24 
16. Вјавач (на хиподром) 36 
17. Возач (на хиподром) 36 
18. Тренер при ергела 36 
19. Млекар во земјоделието 24 
20. Рибар во слатководно рибарство 24 
21. Рибар во морско рибарство 24 
22. Рибничар (за вештачки рибњаци) 24 
23. Шкољкар 24 
24. Супи-јелар 2.4 
25. Тракторот 24 
26. Пароплугаш 24 

24. Саобраћајна струка 

01. Возач моторни и електрични возила 
02. Путар 

25. Угостителска струка 

01. Угостителски помошник (келнер) 
02. Кувар 
03. Посластицар 

26. Берберско-иласуљарска струка 

01. Бербери« 
02. фризер 
03. Берберин-фризер 
04. Фда суља р 
05. Маскер (во театар) 
05. Козметичар 

Член 3 
Времето за учење штс е означено во овој Правил-

ник потребно е само да се добие званнето на само-
стојните (квалификуваните) работници на школо, т. е. 
за учениците во стопанството и учениците ма инду-
стриските школи. 

Член 4 
Учениците во стопанството и учениците на инду-

стриските школи се примаат на учење за запирањата 
со извршените 14 години старост. 

36 

24 

ЗЅ 
36 
36 

24 
24 
36 
24 
24 
24 

Учениците со навртените 15 години на старост се 
примаат па учење за занима«.ата што се споменати под 
редните броеви (подвлачен« со една црта): 0229, 0304 
0314, 0315, Ш18, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0325, 0351, 
0352, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0354, 0355, 03G6, 0367, 
0368, 0369, 03/0, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377; 
0401," о т , 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 
0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0418, 0420, 0423, 0508, 
0509, 0510; 0701, 0703, 0704, 0706, 0707, 0708, 0709, 0711. 
0723, 0727, 0729, 0731; 0801, 0802, 0806, 0807, 080Ѕ, 0809, 
081Q, 0811, 0812; 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0919, 
0920, 0923, 0924; 1002, 1003, 1004, 1005; 1101, 1102, 1112, 
1114, 1115; 1301, 1305, 1308, 1318, 1337; 1407, 1409, 1413, 
1415, 1419, 1420, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 
1434, 1440; 1506. 1510; 1605, 1607, 1609, 1611; 1701, 1702; 
1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813. 
1815, 1816, 1817, 1820, 1821, 1825, 1826. 1827, 1828, 1829, 
1838, 1839, 1840, 1843, 1854; 1903; 2006, 2007; 2107, 2109, 
2110, 2111, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2126; 2307;'3503. 

Учениците со навртените 1G години старост се при-
маат па учење за занимањата што се споменати под ред-
ните босеви (подвлаче™ со две цоти): 0101, 0102, 0103, 
0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, ОНО, О Ш ; 1201, 0202, 
0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 
0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 
0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228; 0316, 0317, 0324; 0705, 
0722; 0803, 0804, 0805; 0901, 0902, 0909, 0910, 0912, 0913, 
0914, 0915, 0916, 0925, 0926, 0927; 1201, 1202; 1309, 1310, 
1311; 1430, 1431, 1432, 1433, 1437, 1439; 1502, 1503. 1512; 
1601, 1602, 1503. 1604; 1803, 1814, 1818, 1819, 1834, 1835, 
1836, 1837, 1841, 1842, 1847, 1848, 1849, 1850, 1853, 1855, 
1855, 1857; 1901, Ј902, 1903, 1904, 1905; 2001, 2002, 2003, 
2004, 200-5 ; 2401; 2502. v 

Член 5 
Времето за учење што е преписано со овој пра-

вилник може да се скрати или да се продолжи едино 
во случаите што се .предвидени со Законот за учени-
ците во стопанството. 

Пропиеното време за учење се скратува во слу-
чајот ако ученикот го положи испитот на кој што бил 
пуштен пред истекот на пропиеното време за учење, 
врз основа на м.неиието од управниот одбор на син-
дикалната подружница дека и пред истекот на нропи-
сагаото време е спремен за занимањето, а провел на 
учење барем половина од прописаног« време. 

Прописа,ното време за учење се продолжува само 
за случај кога ученикот посте истекот на тоа вр-еме не 
го положи испитот туку мора да го повтори. Уче-
њето се продолжува до оној срок кога ученикот мора 
да го повтори истиот. 

Член 6 
Договорите за учен,е за замимањата чии што на-

зиви и времето на учење се изменети, ке се сообра-
зат кон овој Правилник во срок од 30 дена ед денот 
на влегувањето во сила на о в of-правилник. 

Член 7 
Учениците во стопанството кои што до денот на 

влегувањето во сила и? свој правилник училе за запи-
рањата што не се прописани со членот 2 од овој пра-
вилник, можат во срок од 30 дена после влегувањето 
во сила на овој правилник да преминат на учење за 
најс родното занимање од истата- струка со тоа што 
ке нм се призна времето на учење што е проведено 
за поранешното занимање од иста струка. 

Член 8 
За занимањата што не се предвидени со овој пра-

вилник не може со учењето да се стечува струи,нат 
квалификација на самостојен (квалификуван) работ-
ник, оовен »о случаите на цополнувањата на овој пра-
вилник со нови занимања. 

Доколку ?а некое занимање што е предвидено со 
овој Правилник не се до сега склучувани договори. 
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т. е. не требало учење, односно не се стечувала ква-
лификација на самостојен (квалификуван) работник 
за тоа занимање, за истите ке се склучат договори по 
прописите од Законот за учениците во стопанството и 
од овој правилник, а учењето се смета од денот кога 
ei.варио започнало. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", кога престанува да ва-
жи Правилникот Зе одредување на струките за кои 
што е потребно учење за степување стручна квалифи-
кација, времето иа учење и работите што се штетни 
по здравјето VI бр. 5843 од 24 август 1946 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 75/46). 

IX. бр. 1685 
4 февруаои 1950 година 

Белград 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Љубчо Арсов, е. p. 
Согласен, 

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

174. 
Врз основа на тон. VI од Наредбата за склучу-

вањето договори за електричната енергија за II, ill и 
IV квартал на 1950 година („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 19/50), пропису вам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОГОВОРАЊЕТО 
ИСПОРАЧКАТА И ПРЕВЗЕМАЊЕТО НА ЕЛЕКТРИЧ-

НАТА ЕНЕРГИЈА 
А. УСЛОВИТЕ НА ДОГОВОРОТ 

I. Предмет на договорањето 
Член 1 

Со овој правилник се пронесуваат условите под 
кои што ке се испорачува и превзема електричната 
енергија во текот на 1950 година и во таа цел пом ег ју 
нспорачачот и потрошачот на електричната енергија 
се склучува договор за испорачка и превземање на 
електричната енергија. 

Член 2 
Склучувањето на договор за испорачка на елек-

трична енергија ке се врши врз основа на со планот 
доделените контигенти на електричната енергија за 
1950 година. 

II. Начин на иепорачка и превземање 
Член 3 

Иопорачачот ке му испорача на потрошачот елек-
трична енергија по преносните и примо-предавните 
постројки на номинален напон на кој што работат овие 
постројки. 

На местата на предавањето односно превзема-
њето се дозволуваат варијации на напон + 5°/0 и 
фреквенции + 3%. Се смета дека овие отстапу-
вања се дозволени и кога ги преминуваат дозволе-
ните граници доколку не траело подолго од 15 ми-
нути. 

Член 4 
Потрошачот кој што на два или повекје издвоени 

места располага со потребни у рег јаи, ке заклучи од-
делен договор за секое место на превземањето. 

Член 5 
^ п о р а ч к а т а на енергијата се врши непрекинато, а 

со договорот се утврдуваат количините кои што во 
текот на поедини месеци ке се испорачаат односно 
превземат. 

Член 6 
Испорачало т може — спрема потребите на потро-

ши чот —' да му понуди на лотрошачот и да му испо-
рача поголеми количини од договорените ако го тоа 
дозволува нормалното снабдување на другите потро-
шачи. 

Член 7 
Испорачачот и потрошачот имаат право да во не-

делните дни и со закон утврдените празници приве-
мено да ја запрат испорачката односно превземањето 
на електричната енергија во траење од најиовекје 24> 
часа во цел на изводење потребни работи па своите 
постројки. Времето на привременото запирање ке и 
го соопшти едната страна на другата најмалку 24 часа 
порано. 

Член 8 
Испорачачот и лотрошачот привремено се ослобо-

дуваат од обврска на испорачката и превземањето на 
електричната енергија, ако производството, пренесу-
вањето, трансформацијата или превземањето на елек-
тричната енергија стане невозможно или ограничено 
поради причина на виша сила. Испорачачот и потро-
шачот должни се во сите такви случаи — во взаемна 
соработка — во што пократко време да ги отстранат 
настанатите пречки. 

Член 9 
Покрај количините на електричната енергија кои 

што се испорачуваат односно превземаат, се договора 
и максималното оптеретување за секоја работна смена* 

Член 10 
Договорените оптеретувања се подразбираат кај 

факторот на силата (cos ф) 0,8. Доколку истиот на 
местото на превземањето е понизок, во соодветна 
сразмера се намалува договореното оптеретување, но 
потрошачот е должен за свој трошок да превземе 
мерки факторот на силата да се доведе во границата 
пом ег ју 0,8 и 1. 

III. Обврски и права на испорачачот и потрошачот 
Член 11 

Како ислорачач се смета производителот и пре-
продавачот на електричната енергија. 

Како потрошач се смета стварниот ползуван — 
потрошач и препродавач на електричната енергија. 

Член 12 
Потрошачот и испорачачот се должни да се при-

држуваат кон одредбите од Уредбата за електоенер-
гетската диспечерока служб? („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 6/49). 

Одлуките на диспечерот задолжително го мену-
ваат начинот и рамките на испорачате (чл. 5), како 
и висината на оптеретувањето (чл. 9). 

Член 13 
Ненспорачаните количини на електричната енер-

гија, поради случаевите наведени во членовите 8 и 12 
од овој правилник, ке ги утврдат заеднички испорача-
чот и потрошач от, кс без право на барање било каква 
накнада за штетата. Испорачката на тој начин на изо-

станатите количини може накнадно да дојде едино 
со меѓусебна спогодба. 
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Член 14 
Потрошачем се обврзува да нема да ја пречекори 

договорената максимална сила. Ако потрошачот — во 
текот на превземањето на енергијата сепак ја прече-
кори, должен е со првата опомена на испорачачот да 
ја намали истата на договорената; во противно испо-
рачачот има право во согласност со надлежниот елек-
троенергетски диспечер да ја запре ^порачката на 
електричната енергија,'.за да би се избегнале пречките 
во снабдувањето са електричната енергија на дру-
гите потрошачи. ; 

Покрај ова потрошачот сета штета, што би наста-
пила поради ова ке му ја накнади на испорачачот и на 
потрошачите кои што се оштетени. 

Член 15 
Напоран ачот и потрошач от должни се да за свој 

трошок одржуваат во исправна состојба својот дел на 
електричните постројки за производство, пренесување, 
предавање и трошење на електричната енергија и 
евентуално настанатите пречки или расипувања нај-
брзо да се отклона^ со п р е в з е м а њ е на потребни мерки. 

Член 16 

Испорачачот има право во присуство па претстав-
никот од потрошачот да го испита било кој дел од 
потрошачевата електрична постројка приклучена за 
постројката од испорачачот, а во цел, на контрола на 
нејзината состојба. 

Доколку некој дел од потрошачевата електрична 
постројка е таков да ја загрозува сигурноста на пого-
нот или испорачката на електричната енергија на дру-
гите потрошачи, испорачачот има право да бара од 
потрошачот да се исклучи тој дел односно има право 
на. потполно или делимичко запирање на нспорачката 
со согласност на надлежниот електроенергетски дис-
печер и тоа се додека неисправниот дел не ке биде 
доведен во исправна состојба. 

Член 17 
Поаро ша чот може да го откаже договорот ако е 

тоа предизвикано поради оправдани причини (пресе-
лување на потрошачките ур«гјаи и слично). Од денот 
на откажувањето на договорот ишорачачот и потро-
шаче)! се о-слоб дуваат од договорните обврски. 

Член 18 
Иопорачачот не може да го откаже договорот за 

нспорачка на електоичнѕта енергија. 

Член 19 
Испорачачот има право времено, со согласност од 

надлежниот електроенергетски диспечер да ја запре 
^порачката на електричната енергија ако потрошачот 
не ги исполнува договорените обврски а особено: 

а) ако не им дозволува или им спречува на орга-
ните на испорачано! пристап кон мерните и примо-
предавните електрични урегјаи; 

б) ако намерно го ^расипе мерниот урегјај; 
в) ако превзема електрична енергија заобиколувај-

ќи го мерниот урегјај. 
Запирањето иопорачката на електричната енергија 

престанува кога потрошачот ги отклони причините кон 
што довеле до ова. Покрај тоа потрошачот -е должен 
да ја накнади- предизвиканата штета. 

Член 20 
Трошковите на осигурувањето од (пожар, прена-

пон, рофја или други електрични и погонско-техничкн 
влијанија ги сноси секоја страна на својот дел на 
постројката. 

IV. Мерење, пресметка и плакјање 
Член 21 

Мерење па испорачаната електрична енергија се 
врши на установените места на предавањето — мер-
ните групи односно броилата кои што се службено 
прегледани и жигосани. 

Испорачачот и потрошачот имаат право да изме-
стат секој своја сопствена мерна група или броило. 
Трошковне за редното одржување и редовното баж-
дарење и жигосање на такви урегјаи ги сноси секоја 
договорна страна за своите урегјаи. 

Член 22 
Утврдувањето на испорачаната количина на елек-

тричната енергија — спрема покажувањето на мерните 
урегјаи — во цел на пресметка ке се врши еднаш ме-
сечно во исти временски размаци од страна на прет-
ставникот на нспорачачот и потрошачот. Доколку било 
која страна има макар какви забелешки во поглед на 
мерните апарати односно на покажаната состојба за 
тоа веднаш ке се состави посебен записник. 

На местата на предавањето каде што се наме-
стени две групи за пресметка на испорачената елек-
трична енергија се зема аритметичка средина на нив-
ните покажувања ако тија не се разликуваат за по-
в е д е од 6%. 

Член 23 
Ако покажувањата на двете мерни групи или бро-

ила би се разликувале пов ек је од 6%, ке се изврши 
испитување и поправање, но така да едната група 
остана секогаш уградена. Привременото покажување 
на една таква група односно броила ке се вземе како 
дефинитивно, ако по испитувањето се констатира дека 
отстапувањето во покажувањето во границите + 3° „ 
Во противно, ке се изврши исправка на пресметаните 
количини. 

Член 24 
Ако во случаите дека се врши пресметувањето 

спрема .покажувањето на една мерна група или броило, 
се констатира дека е грешката во покажувањето по-
голема од + 3 % или се сомнева во точноста на пока-
жувањето, ке се изврши .испитување и поправање. За 
тоа време привремено ке се угради друга испитана 
мерна група или броило. 

Ако со испитувањето е установено дека кај по-
стојана мерна група или броило отстапувањето во по-
кажувањето е поголемо од + 3% ке се изврши ис-
правка во пресметката. 

Член 25 
Трошковне за симнувањето, испитувањето по-

правањето и уградувањето на мерните урегјаи ги сно-
си секоја договорна страна за своите урегјаи 4 

Член 26 
Доколку при испитувањето се установи неисправ-

ност на целите мерни групи или броила или нивните 
приклучени ја, како и неисправност во јасното читање 
на регистрираните испорачани количини, ке се изврши 
накнадна исправка на сметките -почнувајќи од денот 
кога настапила грешката. Доколку не може да се уста-
нови денот кога настапила грешката исправката иа 
сметката ке се изврши на јповеќе до 6 месеци уназад, 
сметајќи од денот кога е констатирана грешката. 

Член 27 
Ако мерните групи или броила од било кои при-

чини би постанале неупотребиви односно ако непо-
рамката на енергијата во иззесно временско раздобј« 
се испорачува без мерење согласно ке се утврди ис-
порачаната количина врз основа на .податоците за 
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Во смисла на Наредбата за склучување договори за 1950 година („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 108/49) и Наредбата за склучување договори за електрична енергија аа II , III и IV квартал аа 1950 
година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 19/50 и Правилникот за условите и начинот на догов орањето недо« 
рамката и превземањето на електричната енергија („Службен лист на ФНРЈ" бр. .19/50), се склучува 

Д О Г О В О Р 

ЗА ИСПОРАЧАА И ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ТЕКОТ НА 1950 ГОДИНА 

Помегју 
IT 

спрема кој испорачачот ке му Испорача на потрошачот електрична енергија 

како испорачач 
како потрошат 

струји со максималното оптеретувањето (опрема долната табела) по цена: 

ѓ . 
Таку КЈ а сметка: 
на иснорачачот 
на нотрошачот 
Склучено во — 

Испорачач, 

на местата на предавањето: 

на номиналниот напон ——— kV 
и номиналната фреквенција Hz 

За регистрирање на испорачаната односно 
Превземената количина на електрична енергија к 
максималните оптеретувања меродавни се мерните 
уре* јаи; 

«a j 
• ка ј 

1950 година 

Потрошач, 

превземената количина во истиот месец на минатата 
година. Во месецот пред и после раздобјето во кој 
ипо се вршила испорачката без регистрирање на испо-
рачаните количини, а по тоа и врз основа на сиге 
други околности од кои што може да се утврди ова, 
како што се силата на потрошачезите електрични по-
трошни урегјаи, времето на траењето на превзема-
њето ити. 

Член 28 
Пспорачачот има право секое време да врши чи-

тање на броилото поради установување на испорача-

ните количини или контролирање на оптеретувањето. 
Потрошачот мора во таа цел на претставникот на. 
испорачаног да му овозможи пристап до местото на 
предавањето и до мерните урегјаи. 

Член 29 
Контролирањето на оптеретувањето ке се врши, 

покрај начинот што е наведен во претходниот член, 
но пат на покажувањето на соодветните ип струме ( т е 
или апарати за регистрирање. 
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Член 30 
Испорачаме^ му ја пресметува на потрошачот е-

лектоичната енергија спрема важекјите тарифи. 
Доколку постоекјата тарифа — која што важела 

во времето на склучувањето на договорот — со од-
лука на надлежните органи во текот на договорниот 
период се промени, .историчарот по не ја, од ленот 'на 
нејзината важност 'ќе му ја пресметува на погрозна* 
чот испорачаната енергија. 

Член 31 ' - 1 

Пресметката на »©порачаната електрична енергија, 
се врши месечно врз основа на податоците од мор-
мите урегјан. За испорачаната електрична енергија ка,-
ио и за сите со тарифата предвидени трошкови, 
»спорачачот му ис«оставува на потрошачот сметка. 

t Член 32 
Испра к јање на сметките it наплата на истите кс се 

врши во смисла па одредбите од Уредбата за м е ѓ у -
себното плакјање во стопанството. 

V. Пенали-
Член 33 

Кога е испорачано односно превземено помалку 
од 95% од договорената количина на електричната 
енергија, договорната странка која што е за ова одго-
ворна должна е на плакјање пенали во износ од .5 ,о 
од вредноста на количината која што — спрема наве-
дената граница — останала неиспорачана односно не-
прев земена. 

При ова ке се земат во оглед количините коп што 
не се испорачани односно превземени поради причи-
ните наведени во членовите 8 и 12 од овој правилник. 

"лен 34 
Кога потрошачот превземе количина на електрична 

енергија која што е посолена од 105'/а од договоре-
ната количина, должен е со плакјање пенали во износ 
на 2% од вредноста на количината која што е прев-
земена над наведената граница. 

Од ова се иземаат само количините кои што се 
превземени во смисла на чл. 6 од овој правилник. ,,ѓ. 

Член 35 
Пресметката на пеналите ке се врши месечно. 

VI. Решавање спорови 
Член 36 

За решавање спорови кои што ке пронет еки ат од 
овој договор надлежна е државната арбитража. 

Б. НАЧИН НА ДОГОВОРАЊЕ 
Член 37 

Договорањето на количините на електричната 
енергија за иопорачка односно превземањето за II, III 
и IV квартал на 1950 година, под условите предвидени 
во претходниот одзел на овој правилник, ке се извр-
ши на образецот кој што е составен дел на овој пра-
вилник. 

Па другата (слободната) страна од овој образец 
ке се наведат евентуалните отстапувања од прописа-
ш е услови (чл. 41) како и разни други забелешки 
и примедби. 

Член 38 
Поради потполност во договорот се внесуваат 

и договорените количини и оптеретувањето за I квар-
тал но договорни', е обврски примени при склучува-
њето на договорот за 1 квартал остануваат и натаму 
во сила, без оглед да ли се разликуваат од обврските 
прописани со условите на донирањето за II III и IV 
квартал. 

Член 39 
Договорот се склучува во 4 примерка од кои ипо 

два примерка задржува и с п о р а ч а а т а два пот ро ша чот. 

В. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 40 
Сите податоци до кон што ке се дојде при дого-

варањето, кон што ке се внесат во договорот, сг 
сметаат како службена тајна. 

Член 41 
Договорни!е страни можат да отстапат од пое-

дини точки предвидени со овој правилник по прет-
ходно одобрение на министерството на електронски;* 
ството на народната република. 

Член 42 4 

Овој правилник ке се применува од денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на Федеративна Не-
родна Република Југославија" 

XVIII бр. 7660 
25 февруари 1950 ••едина 

Белград 
Претседател на Комитетот 

за електростопанство на Владата на ФНРЈ, 
инж Никола Петрович, е. р. 

175. 
Врз основа на чл. 43 од Уредбата за прииадле-

жмсстите ка државните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 83/47), пронесувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ХОНОРАРНАТА СЛУЖБА 

I. 0 1 Ш Л И ОДРЕДБИ 
1) Службеничките места предвидени со система-

тизацијата можат да се пополнуваат само со редовни 
службеници. 

Пополнување, со систематизацијата предвидените 
места, со хонорарни службеници, кои што службата 
ке ја вршат како свое редовно занимање, работе јќи 
полно работно време, може да се врши само исклучи-
телно, и тоа: 

а) кога не се располага со доволно стручен кидао 
со разместувањето, односно со примање во служба 
за да би се задоволиле потребите во соодвтната орга-
зациона единица; и 

б) кога за поедини предвидени места се ангажи-
раат странски стручњаци, со кои што се склучуваат 
договори на одредено време. 

2) Воколку со систематизацијата предвидените 
службенички места се пополнети со редовни службе-
ници, примањето на лица за хонорарни службеници 
може да се врши. 

а) кога задачите на -надлештво™, установата 
или претпријатието се нагол еме нп времено, а нови 
службенички места не се предвидени, така што рабо-' 
тите да не можат да е? вршат со расположивите ре-
довни службеници, ни со прекувремената работа на 
редовните службеници; 

б) кога ке настапат кампањски работи кои што 
треба да се извршат во исклучителен краток срс:;; 

в) кога редовните службеници се наоѓаат на по« 
долго отсуство заради лекување, посетување на курс 



Страна 436 — Број 19 СЛУЖБЕН ЛИСТ Со еда, 15 март 1950 

и сд., а организационата единица не располага со дру-
ги службеници од соодветната стручна спрема одно-
сио способност; 

г) кога за поедини поважни работи (изработка на 
елаборат, планови и сл.) треба да се ангажираат по-
рочни стручњаци; и 

д) кога треба да се ангажираат предавач« (пре-
подаватели) за предавање на курсеви. 

3) Редовните службеници не можат да се земаат 
ѕа работа како хонорарни службеници во оние над-
лештва, установи или претпријатија во кои што се 
запослени како редовни службеници. Таквите службе-
ници не можат да се назначуваат за хонорарни слу-
жбеници ни во некои од организационите единици во 
рамките на својот ресор односно установи или надле-
штва (на пример: службеникот од административно-
оиеративното раководство не може да се назначи за 
хонорарен службеник кај под рач ното претпријатие, 
или обратно). 

Ова ограничување не се однесува на случаи наве-
дени во последниот став чл. 16 од За мано г за држав-
ните службеници, како ни во случајот на одредување 
предавач (преиодавател) за предавања по курсеви. 

4) Одобрение за влегување во хонорарна служба 
во смисла на чл. 16 од Законот за државните слулсбе-
ници -им издава на редовните службеници стареши-
ната на организационата единица при Која што е слу-
жбеникот назначен водејкји црн тоа сметка кои ра-
боти ке ги врши тој службеник како хонорарен слу-
жбеник, за кое време и колку часа дневно, да ли тоа 
ке влијае значително на работната способност иа слу-
жбеникот за- вршење на неговите редовни работи и сл. 

Воколку на поедини службеници ке им се издаде 
одобрение за влегување во хонорарна служба во 
друга организациона единица, не може во организа-
ционата единица која што издала такво одобрение 
да се прими некое друго лице со соодветна стручна, 
спрема во својство на хонорарен службеник за вр-
шење на исти или битно исти работи. 

5) Примање на лица во служба во својство на 
хонорарен службеник го врши старешината надлежен 
за назначување во рамките на (овластувањата кои што 
ги има за редовните службеници. (Ако е, на пример: 
старешината надлежен за назначување на службеници 
од IV и Ш, врста, тој не може да прими хонораре« 
службеник за вршење на работите од зван иј ата II или 
I врста, туку само за вршење на работи на званија 
од оној вид службеници за кои што има овластување 
дека може да врши назначувања). 

Во поглед Јавување на хонорарниот службеник на 
должност, врз основ? на надлежно донесеното реше-
ние за назначување, важат аналогно одредбите од 
чл. 52 од Законот за државните службеници, односно 
соодветните одредби на републичките закони, »околну 
со договорот или решението не се предвиди поинаку. 

6) Примање на стручњаци — странски државјани 
во хонорарна служба се врши задолжително со дого-
вор ио наиатствијата кои што ги издава Министер-
ството на трудот на ФНРЈ. 

При,мање на други лица во хонорарна служба се 
врши со решение или со договор. 

Со службениците од претходниот став договорот 
се заклучува нарочно во оние случаи кога заради са-
мата природа на работата која што ке ја врши хоно-
рарниог службеник треба поблиску да се регулираат 
извесни прашања (срокови, местото на вршењето на 
службата, начин и'условите на работата и др.). 

7) Со решението за хонорарнага служба треба да 
се регулира: 

а) кои работи хонорз-рниот службеник ке ги врши, 
б) времето на траењето на хонорарната служба, 

в) работното време на хонорарниог службеник, 
г) височината на хонорарот. 
Во решението треба точно да се наведат работите 

кои што ке ги врши хонорарниот службеник и каде ке 
ги врши. Во случај на назначување на некои од слу-
жбеничките места што се предвидени со систематиза-
ција, во решението, по правило^ се наведуваат работите 
на соодветното звание (на пример: се назначува за вр-
шење работи на зданието книговодител или помлад 
кннговоднтел, — што зависи од стручната спрема од-
носно способноста на лицето кое што се прима во 
хонорарна служба, како и од потребата која што се 
појавила во логичната организациона единица. 

Срокот на траењето на хонорарната служба се 
одредува без оглед на природата на работите, т. е. 
да ли ке се вршат работите во организационата еди-
ница или вон од редовната служба (изработка на 
елаборати, планови, преводи неколку е утврдено дека 
се плакја опрема учинокот на трудот и ел.). Од ова 
може да се отстапи само исклучително, нарочно во 
случаите кога назначувањето се врши на некое од 
предвидените службенички места, или кога природата 
на работите е таква- да не може да се утврди ни при-
ближно колку ке трае вршењето на такви работи. 

Работното време на хоп оралниот службеник се 
одредува во случаите кога тоа самата природа на 
службата наложува, односно кога хонорари ат а слу-
жба не се врни- под исти услови како и редовната 
служба. 

Со истечување™ на срокот на траењето на слу-
жбата, односно извршувањето на одредената работа 
хонорарната служба автоматски престанува. Воколку 
хонорарната служба се Брши под исти услови како 
и редовната служба, хо-норарниот службеник се ра-
зрешува од должноста последниот ден на одредениот 
срок. Во таков случај хонорарниот службеник не може 
сам да ја напушти должноста, туку мора да биде на-
длежно разрешен од должноста. 

За хонорарните службеници во поглед на отказ 
на службата важат во сето соодветните одредби на 
уредбите за сгруките. 

Отказите на хонорарнше службеници не подле-
жуваат на решавање nai персонални комисии кои што 
се формираат по чл. 43а од Законот за државните 
службеници. 

И ОДРЕДУВАЊЕ НА ХОНОРАРОТ 
А. Одредување на хонорарот во месечниот износ и во 

вид на паушал 
8) Хонорарот во месечен износ се одредува, по 

правило, кога хонорарни от службеник се поставува 
за вршење на работи (вршење на служба) на некое 
од соодветните званима, без оглед на тоа да ли е 
хонорарниот службеник ангажиран да врши служба 
во редовно време или вон редовното работно време, 
како и без оглед на тоа колку часови дневно ке ра-
боти. 

Хонорар во вид на паушал се одредува кога со 
решение односно договор е точно одреден обемот на 
работите односно задачата што има да се изврши во 
одреден срок (на пример: во срок од два месеца да 
се преведе некоја одредена книга или во одреден 
срок да се припреми некоЈ елаборат или план, да се 
заврши точно некоја одредена работа и ел.). 

Хонорарната служба по претходните ставови не 
може да се плак ја по час, туку на начин како што се 
плакјаат и редовните службеници. 

9) Висината на хонорарот (наградата) на хоно-
рарниот службеник се одредува спрема платата на зва-
нието чиите работи ке ги врши и опрема стварното 
работно време, земајкји ја пред вид и стручната -опре-
ма на хонорарниот службеник. 
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Б. Одредување на хонорар по час за предавачи (пре-
лодаветели) »а курсевите и за членовите од испитната 

комисија 

10) Хонорари на ч^с се одредуваат за предава-
чите (иреподавателите) но курсевите и за членовите 
од испитните комисии. 

11) Хонорари на час се одредуваат за предава-
чите: 

а ) на курсевите на кои што се добива стручна 
спрема за званијата од уредбите за стругате; 

б) но курсевите на кои што се приготвуваат слу-
жбеници за положување иа стручни испити; и 

в) по курсевите за усовршување (стручно изди-
гнување нг службениците). 

Хонорарот за предаваните во школите се одре-
дува по Правилникот^ за пов птиците на основната 
плата спрема годините на службата и положајните 
додатоци за службениците од просветно-научната 
струка. 

12) Хонорар за рредавачи по одржаниот час из-
несува: 

а) на курсевите за повисока стручна спрема ди-
нари 150,-200; 

б) на курсевите за средна стручна спрема динари 
100—150; ! 

в) на курсевите за пониска стручна спрема динари 
70—100. 

Хонорар над најмаллот износ предвиден во пред-
ходниот став, по правило, се дава: 

а) кога предаиачот за предавањата кои што ги 
држи приготвува во исто време и скршни за слуша-
телите на курсот; 

б) кога предав?,чот располага со поголемо струч-
но знаење и способност за пренесување своето зна-
ење и искуство на слушателите (педагошка способ-
ност); и 

в) кога и ре лапач от покажал нарочен успех на 
поранешните курсеви. 

Ако за предавањето на курсевите за усовршување 
(стручно издигање на службеникот не му е требна 
подолга предходна припрема, хонорарот може да ,се 
намали за 30% од хонорарот предвиден за предава-
њата на другите курсеви. 

13) На квалифпковакпте работници — мајстори, 
кои што на курсевите за стручно издигање на работ-
ниците и на стручните испити за квалифицирзни ра-
ботници вршат стручни вежби и испитувања на кан-
дидатите, хонорарот на час .не може да биде помет 
од просечната заработка на кзалифицираните работ-
ници — мајстори од истите квалификации коп што 
работат по норми во производството, односно од про-
сечната плата на таквиот работник кој што прима 
плата по време. 

14) За предавање на специјални курсеви може за 
предметите кои што бараат предходна научна работа 
односно нарочна обработка и средување на собраниот 
материјал и градива да се одобри' и поголем хонорар, 
но само по дадената согласност на надлежниот член 
на владата, претседател на комитетот (комисија) од-
носно старешината на установата на владата. 

15) На членовите на испитната комисија за испи-
тување на кандидати им припагја хонорар и тоа: 

а) за испит за повисока стручна спрема^ 100 ди-
нари по час; 

б) за испит за средна стручна спрема 80 динари 
по час; 

в) за испит за пониска стручна опрема 50 динари 
по час. 

Хонорарот од 50 динари по час им припагја и 
на членовите на испитните комисии пред кои што 
полагаат стручни испити работниците заради добивање 
квалификација на квалификуван кадар. 

На, записничарите на испитните комисии им при-
пада хонорар од 30 динари по час, без оглед на тоа 
да ли испитот се полага за повисока, средна или по-
ниска стручна спрема, односно испит за квалификуван 
работник. 

16) Ако се одржуваат предавањата или испитите 
во редовно работно време и ако тоа влијае на врше-
њето на редовните работи на службениците кои што 
се ангажирани за, предавачи, членови на испитни ко-
мисии или записничари, хонорарот може да им се на-
мали до 50% од износите предвидени во предходаите 
одредби на ова напатствие. 
• • Кај оние установи каде што заради голем број на 
кандидати се одржуваат испитите подолго време, хо-
норар на членовите од испитните комисии и записни-
чари може да се одреди и во вид на паушал до 50% 
од износите предвидени во точ. 15 на ова напатствие. 

•е: Хонорарот за членовите на испитните комисии и 
записничари се одредува врз основа на податоците 
внесени во записникот на комисијата, кои што ги 
заверува старешината на организационата единица пр« 
која што се врши испитот. Одговорност за подато-
ците внесени во записникот сносува претседателот на 
испитната комисија. 

В. Одредување хонорар за ревизија на проекти 
17) Воколку со прописите е предвидено задолжи-

телно вршење на ревизија на проекти или е тоа на-
редено од страна на надлежниот орган, таквата ра-
бота исто така може да се хонорише на час, спрема 
одредбите од последниот став чл. 16 од Законот за 
д р ж а в н ите е л у ж б ен i ши. 

Висината на хонорарот за ревизија на проекти ја 
одредува надлежниот член на владата, претседател 
ца комитетот (комисијата) односно старешината иа 
установата на владата. 

Хонорар на час за ревизија на проектите може 
да се одредува до износот и тоа: 

а) на професорите на уннверзите-
ѓн,те (високи школи), на повисоките 
советници и советници до 200 динари 

б) на доцентите на универзите-
тите (високи школи) и. на повисоките 
инженери — — — — до 150 динари 

в) на другите инженери _ до 100дннари 
Хонорарите до означените износи се одредуваат 

спрема важноста и сложеноста на проектите како и 
Спрема стручната способност на членовите на коми-
сијата. 

На ист начни се одредува хонорар и за приготву-
вање на извештајот (реферат) за проектот кој што 
се поднесува до комисијата на ревизија. 

Ш ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
18) Одредбите од ова напатствие не важат за 

преподавателите од редовните школи во ресорот на 
просветата. 

19) Во поглед одредување на хоио 
графите важат посебни прописи. 

20) Ова напатствие влегува во силе 
објавувањето во „Службениот лист на 
Народна Република Југославија!". 

Бр. 314 
7 март 1950 година 

Белград 
Претседател на 

К )митетот на законодавство и и л ренди*! i 
народната власт на Владава иа ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, сј p. 

176 . 
Во цел на одредување, контролирање, и поната-

мошното издигање квалитетот на производите а »ра 
основа на чл. 6 и 40 од Уредбата за одредување и 
контрола на квалитетот на производите (,Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 47/48), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА КВАЛИТЕТОТ 
ЗА ВЕГЕТАБИ ДНИТЕ ШТАВИЛА И НИВНИТЕ 

ЗАМЕНИ 
Прописите за елементите на квалитетот за н е с -

табилните штавила и нивните замени се издаваат како 

рар иа стено-

b со денот на 
Федеративна 
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Сојузни прописи за квалитетот под ознака СИК — 2/49 
во 'одд е лио издание кон што се составен дел на ова 
решение. 

Предните пропис« ке се применуваат од 1 април 
1950 година. 

Бр. 2593,49 
28 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната планска в комисија, 
Борис Кидрич, с. р. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И РЕД: 
резервни поручник Брајовић Томе Јелена; 
резервни потпоручник-. Митров-Караћ Лазара Зо* 

рица и Павловић Леона Зора. 

177. 
Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за привре-

мените норми и привремените технички прописи во 
градежништвото („Службен лист на ФНРЈ" бр. 32/47), 
а во согласност со Претседателот на Сојузната план-
ска комисија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ОБРАБОТКАТА НА ИДЕЈНИОТ ПРОЕКТ 

ЗА ВИСОКОГРАДБИТЕ ОД ФАЗИТЕ Б3 Б» 

1. Привремените технички прото си за начинот на 
обработката на и десниот проект за високоградбите од 
фазата Б« Ва, кои што се составен дел на ова решение 
и кои uiTo се отпечатени како одделно издание на 
Министерството на градските на ФНРУ, важат на це-
лата територија на Федеративна Народна Република 
Југославија, а ке се применуваат на сите видова на 
проекти во високопрадба. 

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

Бр. 3800 
7 март 1950 година 

Белград 
Министер на граденине на ФПРЈ, 

Влада Зечевич, с. р. 
Согласен, 

Претседател 
на Сојузната планска комисија. 

Борис Кидрич, с. р. 

О Л А 11К 0 В & Н11Ј (\ 
Врз основа на членот 2 од Законот за ордените 

и медалите, а по предлог на Врховниот командант 
на оружаните сили иа ФНРЈ, ГТрезидкумот на Народ-
ната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија 

р е ш и л 
за покажана храброст осведочена работана оства-

рување братство и единство метју нашите народи и 
стечени заслуги за народ во текот на Народноослобо-
дителната борба да се одликуваат . 

СО ОРДЕН ЗАСПУ ГА ЗА НАРОД II РЕД: 
резервни мајор Митровић Петра Милорад; 
резервни поручници: Брајовић Јове Јелена и Пав-

ловић Леона Зора; 
резервни потпоручник: Митров-Караћ Лазара Зо-

рица и Војводић-Радуловић Симе Зорка; 
војни обвезник Вујовић Марка Милица. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

.. резервни поручник Милићевић Љубомира Мили-
воје.; 

резервни заставник Чоловић Будимира Исидор; 
војни обвезници: Бо лобан Петра Дмитар, Раду-

ловић Саве Наталија, Св ор цеи Јована Станка, Бојао-
дић-Радуловић Симе Зорка и Вујотић Марка Милица. 

0 0 ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 

рез. заставници: Ћировић Момира Гаврило и Ма-
ринковић Светислава Милисав; 

вој. обвезници: Балабан Петра Дмитар, Цветковић 
Милана Добромир, Јовановић Душана Миливоје, Мар-
ковић Живојина Драгиша, Маретић Симе Јован, Ма-
рић Дамјана Жарко, Миленковић Обрана Будимир, 
Миличевић Алексе Спасоје, Петковић Радисава Ста-
нислав, Ранђеловић Милојка Миломир, Симић Буди-
мира Владимир, Срећковић Бранка Слободан, Стојко-
вић Милисава Михајло, Шварца« Јована Станко, Три-
фуновић Младена Ђорђе, Вељковић Властимира Ми-
лова« и Вучковић Милуна Владислав 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. водник Ракић Војислава Милисав; 
рез. мл. водник Миковић Живана Живота; 
рез. десетари: Данковић Аксен ти је Ран е а а, Ђорђе-

вић Ивана Предраг и Јовановић Владимира Драгослав; 
БОЈ', обвезници: Аврамовић Проке Драгић, Антони-

јевиќ Драгољуба Косана, Антић Љубомира Властимир, 
Арсић Радомира Чедомир, Алексић Јована Вељко и 
Аврић Новака Милан; 

инвалиди; Анђелковић Живка Славко, Алексић 
Илије Милутин, Аџић Владимира Тихомир, Банковић 
Јефте Драгољуб, Басарић Ацка Видоје, ДимигријевиН 
Милована Драгослав, Денчић Чедомира Рајмил, Ђор-
ђевић Бранислава Дамјан, Ђорђевић Душана Бранко, 
Ерић Владимира Љубомир, Филиповић Борислава Ра-
дослав, Фланцлнер Милоја Михајло, Илић Милисава 
Слободан, Илић Драгољуба Обрад, Јеремић Радивоја 
Будимир, Јовановић Огњена Радич, Јовановић Нај-
дена Станимир, Јаковљевић Миливоја Милица, Јере-
мић Драгољуба Милосав, Јовановић Ж и в о т н а Момир, 
Јовановић Влајка Живојин, Јаћимовић Танасија Радо-
мир, Јанковић Драгутина Момир, Јовановић Драгу-
тина Милован, Јоксић Михајла Мирослав, Јовановић 
Живадина Милутин, Јевтић Светислава Љубодраг, 
Кнежевић Владимира Раденко, Костић Грујице Живо-
рад, Којић Стојана Радомир, Косић Богића Милосав, 
Крунић Радосава Никодије, Крстић Драгутина Тихо-
мир, Костић Радивоја Ранђел, КоџоИељић Душана Пе-
тар, Козић Стојана Радивоје, Лазић Радоја Бранислав, 
Лазић Милорада Александар, Лукић Петра Родољуб, 
Лацчћ Данила Марко, Милићевић Ненада Живорад, 
Матијашевић Милојка Станимир, Милосављев^ Зарије« 
Светислав, Милошевић Воислава Вукадин, Миловано-
вић Драгомира Гојко, Милановић Вукосава Живојин, 
Милосављевић Светомира Радиша, Матић Живојина 
Сретен, Миладиновиќ Светомира Миодраг, Милојевић 
Тадије Душан, Миладиновић Драгољуба Милан, Миле* 
тић Живојина ^Радован, Матић Живојина Љубиша, 
Малишић Милоша Војислав, Максимовић Радована 
Бранко, Миловановић Велимира Александар, Миливе*-
јевић Светислава Љубинко, Михајловић Милана Адам, 
Миловановић Живадина Милутин, Мијајловић Мила-
дина Живојин, Миладиновић Радисава Дамјан, Миле-
тић Вукадина -Мирослав, Миловановић Бранислава Ми-
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лија, Милорадовић Ненада Бранислав, Милутинови^ 
Милана Миладин, Мајдевац Милорада Милован, Мило-
сављевић Владимира Милорад, Милутинови^ Радо-
слава Боривоје, Миловановић Станојла Стојан, Минић 
Радосава Иван, Миљковић Данила Љубиша и Мило-
сављевић Душана Живко; 

инвалиди: Настасијевић Владимира Игњат, Нико-
лић Милоја Милорад, Николић Марка Слободан, Па-
повић Светислава Добросав, Пантић Радисава Здравко, 
Петровић Милосава Живојин, Петровић Гвоздена Ра-
досав, Петровић Миладина Мирча, Пајић Велимира 
Милосав, Павловић Грује Радомир, Павловић Миодра-
га Милосав, Вештарац Вукашина Радослав, Пауновић 
Милосава Богић, Ранковић Славомира Ранко, Радонић1 

Драгољуба Милош, Ракић Миладина Миодраг, Радо-
в а н о в ^ Хранислава , Радослав, Рајковић Драгомира 
Миодраг, Радуловић Ђурђа Вукоман, Ракић Милуна 
Остоја, Радојичић Милисава Милан, РадосављевШ 
Миодрага Бр ат амир, Радовић Радисава Светислав, 
Ристић Љубомира! Милован, Радивојевић Пантелија 
Миладин, Радомировић Милана Љубомир, Симић Ни-
кодија Драгомир, Савић Драгише Милосав, Симоновић 
Обрена Радомир, Стеванић Владислава Драгослав, 
Стојић Љубе Радомир, Стојадиновић Петра Момчило, 
Стевановић Благоје . Милован, Стаменовић Б о к и дар а 
Драгић, Стојановић Јована Петар, Савић Богомира 
Миодраг, Стевановић Михајла Радосав, Савић Б. Ср-
бобран, Стојадиновић Светолика Душан, Симић Да-
нила Бранислав, Стојадиновић Чедомира Радић, Си-
мић Драгутина Драгослав, Савковић Милана Јој««**,, 
Стефановић Војислава Драгослав, Сретеновић Мијајло 
Драгољуб, Степановић Живадина Александар, Степа-, 
новић Радомира Драгутин, Шотић Стевана Исидор, 
Тасић Лазара Павле, Тадић Новице Андрија, Тодоси-
јевић Неке Веселин, Тодоровић Николе Живојин, То-
доровић Сарафина Тихомир, Тодоровић Божидара Жи-
вота, Узелац Николе Буја , Војиновић Љубисава (Ми-
лан, Вељковић Војислава Бранислав, Васић Јована Во-
јислав, Васић Радомира Миодраг, Васић Косте Иван, 
Зечевић Драгољуба Душа«, Здравковић Добросава 
Живадин, Живковић Симона Мирослав и Живковић 
Милана Милан. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
рез. водник Ђукић Радосава Живота: 
вој. обвезници: Анђелић Стојадина Милосав, Илић 

Петра Момчило и Јанковић Ивана Петрија; 
инвалиди: Јеремић Радивоја Будимир, Недовић 

Андре Драгољуб, Петровић Милана Властимир и По-
повић Светислава Добросав; 

вој. обвезници: Пршић Михајла Драгослав и Со-
вачкл Драгољуба Бранислав; 

инвалид Вулић Радојка Станимир. 
Бр. 233 

9 август 1949 година 
Бе лг рат 

Секретар, Претседател, 
М. Перуници, с. р. др И. Рибар, с. р. 

Брз основа ка членот 2 од Законот за водените 
и медалите, а по предлог на Врховниот командант 
на оружените п и н га Ф"ЛРЈ, През,и .шумот на Народ-
ната скупштина иа Федеративна Народна Република 
Југославија 

р е ш и л 

за покажана храброст осведочена работа на оства-
рување братство и единство мегју нашите народи и 
стечени заслуги за народ во текот на Народноослобо-
дителната борба да се одликуваат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
р:з. капетани: Нешић Стевана Светолик и Радо-

вић Тоде Милован; 

рез. поручник Живановић Иве Арсо; 
рез. потпоручник Миливојевић Ђорђа Миливоје; 
Репац Пане Душанка. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
рез. капетан Нешић Стевана Светолик. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. мајори: Чуљат Јосипа Јосип и Томичић Мар-

ка Динко; 
рез. капетан Бајагић Митра Радослав; 
рез. потпоручник Миливојевић Ђорђа, Миливоје; 
рез. заставници: Брезовар Матије Раде, Чанча-

ревић Фрање Марко и Суботин Радована Ђорђе; 
Репац Пане Душанка. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 111 РЕД: 
рез. мајори: Марковић Војислава Миодраг, Матић 

Милана Андрија и Ста«бук Мате Динко; 
рез. капетани: Букуров Стевана Светислав, Разић 

Јована Крста и Рибарж Отокара Миран; 
рез. поручници: Антоновић Николе Бранислав, 

Божић Николе Боривоје, Ћирић Павла Златомир, Га-
цевић Владимира Војислав, Јежина Марка Симо, Ка-
стратовић Јакова Миљан, Краговић Милана Радун, 
Лесковар Стефана Антон, Лукић Љубише Милош, Пе-
ган Илије Душан, Поповић Радомира Миодраг, Ста-
јић Драгољуба Милан, Станковић Љубисава Богић, 
Шварц Мајера Давид, Шегвић Павла Бранко и Уско-
ковић Радована Мирко; 

рез. п о т п о р у ч н и к : Бекер Ивана Лука, Дедовић 
Вуксана Велимир, Глишић Властимира Владимир, 

Мај мар ев ић Стевана Благоје, Малбашић Фрање Сиг-
не м унд, Прокић Владимира Владета, Спалета Анте 
Звонко, Стојаковић Димитрија Мирко и Урошевић 
Ђуре Станко; 

рез. заставници: Бандук-Милана Стојанка, Баш-
ковић Симе Борис, Брезовар Матије Раде, Брујић 
Милоша Дмитар, Бугарски Богољуба Миодраг, Чан-
чаревић Фрање Марко, Добријевић Обрада Милка, 
Драгојевић Мирка Љубете, Јакшић Миливоја Ду-
шан, Јањић Ђуре Саво. Јордановић Сретена Радо-
мир, Канкараш Крсте Мијат, Корлаит Јосипа Влахо, 
Марковић Милана Божидар, Милетић Милана Радић, 
Младеновић Милана Миодраг, Никчевић Милоша 
Душан, Перовић Андрије Душан, Петровски Алексе 
Стеван, Плесконић Гаврила Радомир. Радосављевић 
Милосава Милун, Срећковић Митра Миодраг, Стоја-
новић Косте Остоја и Златаров Атанасија Алексан-
дар; 

вој. службеник Влајин Лазара Милан; 
Шупе Андрије Милка. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. заставник Чоловић Мпљка Никодије. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
инвалид Милинковић Ђуре Груја. 

БР. 234 
9 август 1949 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перун ичин, с..р. др И. Рибар, с. р. 

Врз основа на членот 2 од • Законот за водените 
и медалите, 'а го предлог на Врховниот командант 
на оружените сили на ФНРЈ. По ез и ти умот на Народ-
ната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија 

- р е ш и л 
за .покажана храброст и стечени заслуги за народ 

во текот на Народноослободителната борба да се 
одликуваа! 



СЛУЖБЕН ЛИСТ 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
поручник Рафаел др Понте. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Рафаел др Понте. 
24 август 1950 година 

Белград 
Секретар, Поетседател, 

М. Перуничић, е. p. др И. Рибар, е. р. 

О А С 0 Ј У З И И О Т У Р Е А 3 d Ц Е Н -л 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените 

цени („Службен лист иа ФНРЈ" бр. 106/46) и Реше-
нието на Владата на ФНРЈ за овластувањето на Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ (Сојузниот уред 
за цени) за пронесување единствени цени („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 106/46), Сојузниот уред за цени 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОНИСКАТА ЕДИНСТВЕНА ЦЕНА ВО ПРОДАВА-
ЊЕТО НА МАЛО НА ЕЛИТНОТО СЕМЕ НА Ш Е Ќ Е Р -

НАТА РЕПА ОД ДОМАШНО ПОТЕКЛО 
1. На елитното семе на шеќерната репа од домаш-

ното потекло што е произведено во 1949 година што 
ке се употреби во 1950 година за производство на 
елитни преседници, а во 1951 година за производство 
на меркантилно семе од овие пресатници, му се од-
редува пониска единствена цена во продавањето на 
мало со важност на целата територија на Федератив-
на Народна Република Југославија. 
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1. Елитне семе на шек- 1 гк. 580.— дин. 3% 
јерна репа од дома-
шно потекло, произве-
дено во 1949 година 

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

Бо. 451 
8 март 1950 година 

Белград 
В. Д. на Директорот 

/а Сојузниот уред за цени, 
М. Михајлович, е. р. 

И С П Р А В К А 
НА ЦЕНОВНИКОТ НА ОТКУПНИТЕ И ДРЖАВНИТЕ 
(ВРЗАНИ) ЦЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 
И ПОНИСКИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА 
ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ СО ВАЖНОСТ НА 

ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФНРЈ 
Во Ценовникот на откупните и државните (врза-

ните) цени на земјоделските производи, и пониските 
единствени продавани цени на индустриските произ-
води со важност на целата територија на ФНРЈ — из-
дање на „Службениот лист на ФНРЈ", во 1949 година, 
кај цените на деловите за бицикли на страната 234 
стои: 

Динари за 
1 комад 

Број каталога 216 педале — — — — ИО.— 
Број каталога 502 блатобран — — — 70.— 

а треба: 

Динари за 
1 пар 

Број каталога 216 педале — — •— — 110.— 
Број каталога 502 блатобран — — 70.— 

Бр. 412. — Од Сојузниот уред за цени, Белград, 
17 февруари 1950 година. 

ИЗ СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
№ НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службен лист Народне Републике Црне Горе" со 
бројот 5 од 20 февруари 1950 година објавува: 

Одлука на Народната скупштина на Народна Ре-
публика Црна Гора за потврда на Уредбите на Вла-
дата на Народна Република Црна Гора што се доне-
сени од 6 јуни 1949 година до. 16 јануари 1950 година; 

Уредба за изменување и дополнување на Уред-
бата за данокот на доход; 

- Уредба за заложувањето и платите на кубните 
помошници; 

Наредба за доставањето и поднесувањето на пред-
лозите на финансиските планови на државните сто-
пански претпријатија е л локално значење, за 1950 
година; 

Решение за допулиување на Решението за одре-
дувањето на слободните (внатрешните) цени на ри-
бата на територијата • на Народна Република Црна 
Гора. 

Напатствие за спроведувањето на Уредбата за мо-
билисање на приватните моторни возила. 

Привремено напатствија за наградувањето на ра-
ководителите на државните индустриски и занатски 
производите ли и претпријатија од локално значење што 
тронзводат за слободното продавање (план II). 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

171. Задолжително толкување за укинувањето 
на законите и прописите што му се про-
тивни на Законот за социјалното осигуру-
вање на работниците и службениците и на 
нивните фамилии од 21 јануари 1950 го-
дина — 425 

172. Наредба за склучување договори за елек-
трична енергија за II, Ш и IV квартал на 
1950 година 425 

173. Правилник за струките и занимањата • 426 
174. Правилник за условите и начинот за д о д -

ворување на испорачавте и превземање на 
електрична енергија — — — 432 

175. Напатствие за хонорарната служба 435 
176. Решение за одредување елементите на ква-

литетот за вегетабилните штавила и нив-
ната замена — — — — — 437 

177. Решение за привремените технички про-
писи за начинот на обработката на идеј-
ни от 'проект' за-високоградбите од фазите 
Б , и Б* — 438 

Решение за пониската единствена цена во про-
давањето на мало на елитното семе на 
шеќерната репа од домашно потекло — 440 

Исправка на Ценовникот на откупните и држав-
ните (врзани) цени на земјоделските про-
изводи .и пониските единствени продавни 
цени на индустриските производи со ва-
жност на целата територија на ФНРЈ — 440 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Брзакова ул. бр. 20. 
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Кегаович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 

Среда, 15 март 1950 Страна 440 — Број 19 


