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55. 
Брз основа на чл. 17 и 18 од Законот за избор 

иа народните пратеници, за Народната скупштина на 
Федеративна Народна Република Југославија (Соју-

зното векје и Векјето на народите) од 21 јануари 1950 
година* Пр е зиди ум от на » Народната •скупштина на 
ФНРЈ донесува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО НА СОЈУЗНАТА'ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА 

За опроведувањето на изборите за Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република Југо-
славија, што-се расписани за 26 март 1950 година се 
назначува Сојузна изборна комисија во следниот 
состав: 

Претседател Петрович Витомир претседател на 
Врховниот суд на ФНРЈ, 

заменик Бартош Милан, професор на Белградскиот 
универзитет, 

секретар Бивода Маријан, претседател на синди-
катите* на 'државните службеници, 

заменик Сесардич др Дражен, началник на Коми-
' тетот за законодавство и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
• член Савич Кирило, професор на Белградскиот 

универзитет, 
заменик Бјелајац Стојан, член на ЦК на Народ-

ната младина на Југославија, 
г член Маловска Љиљана, член на Централниот 
одбор на АФЖ, 

заменик Јовичевич Мило, секретар на Извршниот 
одбор на Наводниот фронт на Југославија, 

член Ванич Мчрко, претседател на Месното син-
дикално векје, Белград. 

заменик Дермасгија: Маријан, гувернер на Народ-
ната банка на ФНРЈ, 

член Јуркович Маријан, книжевник, Загреб, 
заменик Младекович Таса, книжевник, Белград, 
член Нимани Ељсами, директор на... рудникот 

Трепча, 
заменик Стербник Јанош, претседател на Град* 

сќата контролна комисија Нови Сад, 
Овој указ влегува во сила со денот на објаву-

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

У. бр.' 96 
30 јануари 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина, 

на Федеративна На[*одна Република Југославија 
Го застапува, Секретарот( 

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

56. 
Брз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ по предлог на Министерот на , по-
морство™ на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РЕДОТ ВО ЛУПИТЕ 

Член 1 
Во цел на правилно ползување на поморските 

луки и несмекјавано вршење саобракјајот во нив, ке 
се постапи по. одредбите од оваа уредба при: 

1) заштитата на брегот, лучките избави и урег-
јаи, паралелите и на обектите од плута; 

2) обезбедувањето сигурноста на пловидбата и 
редот во дуката; 

3) движењето, пристанувањето, сидрењето и при-* 
врзувањето на параходите дуката; 

4) Јјкрцувањето и истрчувањето на патниците и 
теретот, вклучувајќи експлозивни и други опасни и 
по здравје штетни терени; 

5) довогјањето на лараходите во дуката и кини-
суваљето од дуката; • 

6) одржувањето редот на параходите во дуката; 
7) спроведувањето на здравствените мерки во 

врска со поморскиот сообракај. 
Член 2 

Редот во луките го одржуваат лучките капетанот!. 
Во случај на потреба тие можат да бараат по- • 

мо;шт и од други органи на државната управа. -
Ако некој параход или одговорно лице не постапи 

по наредбата издадена врз основава оваа уредба, 
лучката капетанија ке превзема мерки наредбата да 
се изврши на терет и на ризик на параходот или на 
одговорното лице. 

' Член 3 
ЈТучката капетанија е должна да превзема Љрки 

за спречувале на оштетувања и за одржување ве 
исправна состојба светилките, другите поморски сиг-
нали, брегот, лучките направи и другите постројки 
што се навогјаат под нејзин надзор. 

Член 4 . 
Насукан иди потопен папаход не смее да се држи 

во дуката, каке ни другите потопени предмети кои 
што смекјаваат при ползувањето на дуката или ја 
загрозуваат сигурноста на саобракјајот во неа. 

Неупотребивиот параход и параходот во расту-
рање можат да се држат во дуката само по дозвола 
на лучката капетанија. 

Член 5 ^ 
Во случај на пожар или друга незгода која што 

ја загрозува сигурноста во тгуката, лучката капетнија 
е должна да ги превземе сите мерки пожарот да се 
спречи, односно да^се отклонат незгодите. Во тој слу-
чај ттараходите што се навогјаат во дуката, должни 
се,. на позив на дупката капетаније или на параход 
дот што е во опасност, да помогнат во гасењето т 
пожарот односно во отклонување^ на незгодата. Па-
раходот на кој што е предизвикан пожар должен. $ 
по позив" на лузната капетанија, да отплови од лу< 
ката. * 4 
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Членов 
Бо цел на одржување на редот и сигурноста во 

дуката, лучката капетанија превзема мерки и врши 
надзор над движењето и врзувањето на чамците, н:.д 
лагјарењето со рибарење, спортските приредби, спорт-
ското веслање и едрење како и кад капењето в лу-
пата. 

Член 7 
Движењето., пристанувањето, сидрењето, и привр-

з у в а њ е ^ на парал одите во дуката се врши под над-
зор и по напатнине на л у т а т а капетанија. 

Член 8 
Укинувањето и искрцување^ на патниците и те-

ретите вклучувајќи ги експлозивите, другите опасни и 
по здравјето штетни терети се врши под надзор и на-
патствија на лучка!а капетанија. 

Член 9 
Додека е параходот во дуката на него мора да 

остане најмалку една третина од членовите на поса-
дата на палубата, машините и општата служба, а но 
потреба и повскје, по вољаков состав да би можела 
во нужда да се изврши потребен маневар со пара-
ходот. На пара-ходог што има најмалку по два офи-
цера на .палубата и на машините, во третината што 
останува на параходот мора да биде по еден офицер 
од палубата и од машините. Нокје секој параход по 
правило, мо^ј^да има на палубата параходока стража. 

Распремани параход« што се приврзани или укот-
в е н во лу ката мораат да бидат чувани. Начинот на 
чувањето како и бројот и составот на стражата каде 
е тоа потребно го одредува, опрема приликите, луч-
ката капетанија. * 

Член 10 „ 
На пар ако дот што е во дуката не смеат да се вр-

шат работи кои би можеле да проузјрокуваат пожар 
или штета на брегот, лучките направи, дупките урег-
јаи и на други параход}*. 

Член 11 
Заповедникот на парало дот е должен да и при-

јави на лучката капетанија нестанокот или самовол-
ното оддалечување, а странскиот параход и искрцу-
вањето на било мој член од посадата. 

Член 12 
На параходот му е забрането да сообраќа со нот-

ното, другите параход** или лица вон од параходот 
пред да добие од надлежната лучка капетанима, сло-
боден саобраћај. 

Исклученија од овие правила ке пропише Мини-
стерот на поморство™ на ФНРЈ. 

Член 13 
Редот на параходот во дуката го одржува запо-

ведникот на параход от. 
А ш заповедникот на параходот не може да го 

успостави побрканиот мир и ред .на параходот, може 
да побара ломошт од луч-ката капетанија. 

Член 14 
За секоја интервенција на параходот од страна 

на надлежните органи на државната управа освен на 
лучката капетанија мораат претходно да биде изве-
стен заповедникот на параходот, односно неговиот 
заменик, а исто така и лучката капетанија. 

Ако со посебен меѓународен договор не е инаку 
прописано, надлежните органи на државната управа 
освен лучката капетанија можат да интервенисаат на 
параходот со странско знаме само со благовремено 
известување на најблискиот конзуларен претставник 
на односната држава. 

Член 15 
Параходот може да ја напушти дуката дури кога 

добие дозвола од лучката капетанија. > 
Член 16 

За штетата сторена на поморски белеги, подводни 
каблови, на водоводни плински цевки, на брег и пои-
ште на сите лучки урегјаи и направи што ги нане-

суваат пграходот, параходските чамци, и други пловни 
обекти од плута во служба на параходот или члено-
вите, ла. посадата во вршењето на службата, одговара 
заповедникот на параход^ , пар ах од о в л ашикот, бро-
дарот или органот на управана со бродот. 

Лучката капетанија донесува решение со кое ја 
утврдува висината и одговорноста за штетата и го 
повикува одговорното, лице да во одреден срок из-
врши поправка под стручен надзор или да ги плати 
трошковне за поправката. 

Лучката капетанија може да побара од заповед-
н .кот кп парахомот или од лицата под чие се упра-
1г:њг параход от нлвогја, да во одреден срок положи 
1\ ра-нциј 1 со оглед па висина га на сторената штета. 
А.;о повиканиот но го ск>рн тоа, лучката капетанија 
може да му забрани на приходот кинисување од 
луката. 

Ако штетата ја сторил домашниот воен параход, 
ке се образува мешовита комисија од претставниците 
од Министерството на нано • гмм одбрана и Министер-
ството на иоморството на ФНРЈ, што ке ја утврди од-
шворноста на сторителот и висината на штетата. Ако 
мешовитата комисија не би можела да донесе одлука, 
случајот ке се изнесе цред државната арбитража. 

Член 17 
Против решението донесено по ст. . 2 чл. 16 од 

оваа уредба може да се подаде жалба до надлежната 
дирекција на дуката во срок од 15 дена од денот на 
приемот на решението од лучката капетанија. 

Во срок од 30 дена по приемот на второстепеното 
решение може да се подаде тужба до надлежниот суд 
и до државната арбитража. Тужбата го одложува из-
вршувањето. 

Член 18 
Со парична казна до 20.000 динари ке се казни 

поради поморски прекршоци: 
1. секое лице што ги оштети светските, и дру-

гите поморски белези, брегот, лучките направи и дру-
гите постројки што се навогјаат под надвор на дуп-
ката капетанија, доколку тоа не претставува кривич-
но дело. 

2. сопственикот или одговорниот раководител на 
органот на управување со параходот што држи »о 
дуката: 

а) начукан или потопен параход; 
б) потопени предмети што го спречуваат испол-

зуваното на дуката или ја загрозуваат сигурноста на 
саобракјајот во неа; 

в) неупотребивиот параход и параход во распре-
ма без одобрение од лучката капетанија. • 

3) раководителот или друг одговорен службеник 
на дупката капетанија, кои во случај на- пожар или 
други незгоди во дуката, не ке ги превземе сите мерки 
да се спречи пожарот и незгодата да се отклони. 

4. заповедникот на параходот што, на пози« од 
лучката капетанија или параходот во опасност, во 
(случај на пожар или други незгоди во дуката; не им 
помогне со СВОЈОВ параход во гасењето на пожарот 
или отклонување™ на незгодите. 

5. заповедникот на чиј што параход е избил по-
жар, ако на по зи в от од лучката капетанија, не испло-
ви од дуката 

6. заповедникот на параходог или друго одговор-
но лице што противно со издадените напатствија од 
лучката капетанима врши во дуката движење, приста-
јање, сидрење и врзување на параход от. 

7. Заповедниците што, за време на бавањето на 
параходот во -дуката, не оставаат на параходот про-
писан број на посадата. 

8. Заповедникот на параходот или друго одговор-
но лице што врши или дозволи да на параходот во 
дуката се вршаа работи што би можеле да дроузро* 
куваат пожар или штета на брегот, душите направи, 
и урегјаи или на другите параходи. 
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9. Заповедникот еа параходот што за време на 
бавеното на параходот во дуката, не -и пријави на 
дупката капетанија нестанокот, самоволно оддалечу-
вање, а странскиот параход и искрцување^ на било 
кој член од посадата. 

10. Заповедникот на параходот што саобраћа со 
копно, и со други параходи или лица вон од параход 
дот противно на одредбите од чл. 12 од оваа уредба. 

^ Член 19 
Одредбите од о^аа уредба важат подеднако за до« 

матните параходи како и за параходите со странско 
знаме. 

Одредбите "од оваа уредба не се однесуваат на 
странските воени параход«. 

На домашните воени параход и односно на нивната 
посада се однесу®аат членовите 4, 5, 6 и 7 како и чл. 
12 од оваа уредба ако домашниот воен параход до-
вода од странство. 

Член 20 
Поблиски прописи за извѕршувашето на ова уред-

ба ке донесува Министерот на поморството на ФНРЈ 
во . согласност со Министерот на народната одбрана. 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

27 јануари 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана) 

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

Министер на поморското на ФНРЈ, 
Вицко Крстулович, е. р. 

57. 
Врз основа на чл. 83 од Законот за државните 

службениците Владата на ФНРЈ, по -предлог од Мини-
стерот на соопштенијата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА МАТЕРИЈАЛНАТА ОДГОВОРНОСТ НА СЛУЖБЕ-
НИВИТЕ ВО РЕСОРОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

СООПШТЕНИЈАТА НА ФНРЈ 
Член 1 

Службеник од ресорот на Министерството на со-
општенијата на ФНРЈ одговорен е за штетата што ке 
ја стори на државата за време на вршењето на сво-
јата службена должност, по началата од граѓанското 
право и по прописите на оваа уредба. 

Член 2 
Ако е штетата сторена со работа на повекје слу-

жбеници накнадата се одредува сразмерно спрема 
утврдената одговорност зг штетата на секој по един 
службеник а ако не може да се утврди сразмерна^ 
одговорност за штетата, тогаш сите одговараат со-
лидарно. За делот што не ке може да се наплати, 
другите учесници одговараат на еднакви делови. 

Член 3 
Решение за задолжителното накнадување на ште-

тата што" ке ја сто ои службеникот за време на врше-
њето на својата службена должност, донесува надле-
жниот старешина или редовен суд. 

Член 4 
Решение за накнада на штетата донесува: 
1) Министерот на соопштенијата на ФНРЈ ако 

штетата изнесува од. 100.000 до 500.000 динари или ако 
ја сторил штетата службеник на Министерството без 
оглед на нејзината висина: 

2) главниот управник на главната управа и глав-
ниот директор на Главната дирекција ако штетата не 
преминува 100.000 динари; 

Директорот на дирекцијата, управниот на упра-
вата и директорот на претпријатието ако штетата.ме 
Преминува 50.000 динари; 

4) шефовгте на секциите, раководителите на во-
здухопловните пристаништа, директорите на технику-
мите и другите раководители на организационите еди-
ници од нивниот ранг ако штетата не преминува 5.000 
динари. 

Министерот на соопштенијата на ФНРЈ односно 
надлежниот старешина може пред почетокот и во текот 
на постапката за секоја сторена штета да подигне туж-
ба кај надлежниот редовен суд. 

Член 5 
За штетата која што изнесува повекје од 500.000 

динари надлежен е редовниот суд. 

Член 6 
Решение за накнада на штетата донесува старе-

шината од организационата единица во која што слу-
жбеникот направил ште^, или старешината на орга-
низационата единица на која што и припагја службе-
никот, односно старешината на повисоката организа-
циона единица. 

Поблиско одредување на надлежноста во смисла 
на одредбата од претходниот став врши Министерот 
на соопштенијата на ФНРЈ. 

Член 7 
Решение за пак лада на штетата нема да се доне-

сува ако штетата не преминува 1.000 динари или е 
утврдена во ценовникот, а службеникот даде преста-
нок веднаш да ја плати. 

Член 8 
Висината на штетата се утврдува по ценовникот 

или по сметката на извршените исправки. 
За оштетени прдмети чија што вредност не е од-

редена со ценовникот, а чи »а исправка не одож;е да 
се изврши веднаш или вопште нема да се врши, виси-
ната на штетата се утврдува со комисија. 

Процената н;ј штетата се варени спрему стварната 
вредност во времето к на местото на оштетување*® 
или спрема пазаришните цени. 

При процената на предметот се зема во оглед и 
губитокот на вредноста поради употреба. 

Член 9 
Комисијата за утврдување на штетата се состои 

од најмалку три члена; еден член го одредува синди-
калната подружница а другите старешината на еди-
ницата во која што е сторена штетата. 

Исклучително повисокиот старешина може да име-
нува за членов« на комисијата и други службеници. 

Комисијата по завршениот преглед и извршената * 
проценка поднесува писмен извештај, кој што содр-
жи место и време на сторената штета, налаз ,и про-
ценка. 

Член 10 
Штетата предизвикана со несреќа Ја утврдува за-

писнички комисијата за иследување по повод на не-
среќа, која што е должна, покрај околностите и фак-
тите одредени со посебните прописи да ги утврди и 

. фактите во поглед на местото и времето на штетата, 
да даде налаз и проценка. 

Член 11 
За спроведената постапка надлежниот старешина 

(чл. 4) донесува образложено решение за накиадата 
на штетата, со напатствие за жалбата. 

Со решението можат да се одредат и месечните 
рати во кои што ке се врши .накнада на штетата. 
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Член 12 
Против решението за накнадата на штетата слу-

жбеникот може да се жали во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението до старешината на 
непосредно повисоката организациона единица-, одно-
сно до старешината на административна-оперативното 
раководство. 

Ако решението за накнада на штетата го донел 
министер жалбата се поднесува до Владата на ФНРЈ. 

Против второстепеното решение службеникот има 
право на тужба во срок од 30 дена од денот на прие-
мот на решнието до надлежниот редовен суд, како 
на редове« суд. 

Тужбата, по правило, не го задржува извршува-
њето на решението. 

Член 13 
Службеникот може да биде во текот на постап-

ката ослободен од плакјање на штетата во целост или 
делимично. 

Решение за ослободување од плаќањето на ште-
тата донесува: 

1) Владата на ФНРЈ, за ослободување преку ди-
нари 100.000; 

2) Министерот на соопштенијата на ФНРЈ — за 
ослободување до 100.000 динари; 

3) главниот управник на Главната управа и глав-
ниот директор на Главната дирекција — за ослободу-
вање до 50.000 динари; 

4) управникот на управата и директорот на ди-
рекцијата — за ослободување до 25.000 динари; 

5) директорот на претпријатието, — ва ослободу-
вање до 10.000 динари. 

Член 14 
Од наплату«лбто на целагга или на еден дел на 

штетата на која што е службениот осуден со драв-
нсеилна пресуда на редовен суд може да се одустане. 
Решение за тоа донесува: 

1) Владата на ФНРЈ — аа откажување наплатата 
прежу 100.000 динар«; 

2) Министерот на соопштенијата на ФНРЈ —• за 
откажување наплатата до 100.'000 динари. 

Член 15 
При донесувањето на решението за (накнада на 

штетата по чл. 13 и 14 од оваа уредба ке се земаат 
во оглед околностите под кои што е штетата сторена 
особената опасност за погонот и со нив природно 
окопчагаиот ризик тежината »а службата, стек на дру-
гите околности што преку волјата на сторителот до-
принеле да настане штетата, како к социјално-еко-
ном ските прилики на службеникот. 

Члеч 16 
Прописите од оваа уредба ке се применуваат и 

на сите предмети по кои што не е донесена одлука 
во прв степен до денот на влегувањето во сила на 
петата. 

Член 17 
Се овластува Министерот на соопштенијата на 

ФНРЈ во согласност со Претседателот на Комитетот 
за законодавство и изградба па народната власт на 
Владата на ФНРЈ, да издава потребни напатствија за 
спроведувањето на оваа уредба 

Член 18 
Оваа) уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ* 
на Република Југославија". 

26 јануари 1950 година 
Белград 

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

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

Министер на соопштенијата на ФНРЈ, 
Божидар Масларич, с. р. 

58-
Врз основа на чл. 31 од Законот за војните воени 

инвалиди, Владата на ФНРЈ, по предлог од Комитетот 
за социјални грижи на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА УРЕД-
БАТА ЗА ПОВЛАСТИВТЕ ВО ВОЗЕЊЕТО НА ВОЈ-
НИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ И ДРУГИТЕ ЛИЦА ШТО 

УЖИВААТ ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА 
Во Уредбата за ловластиците во возењето на вој-

ните воени инвалиди и другите лица што уживаат 
инвалидска заштита („Службен лист на ФНРЈ" број 
56/46) се вршат измени и дополнувања така да пре-
чистениот текст гласи: 

У Р Е Д Б А 

За повластивте за возењето на војните во-
ени инвалиди и другите лица што се зашти-
тени со Законот за војните воени инвалиди 

Член 1 
Војните воени инвалиди и другите лица зашти-

тени со Законот за војните воени инвалиди имаат 
право на бесплатно возење со железница, автобуси и 
државни поморски и речни параходи во домашниот 
саобраћај, кога патуваат поради стекну вања или пол-
зувања на инвалидските мрава. 

Како доказ дека тие лица .патуваат поради стск* 
мувања или ползувања на инвалидските права »ке слу-
жи поканата или упутот на надлежните органи со 
лична карта. 

Член 2 
Право на бесплатно возење можат да ползуваат 

војните воени инвалиди во I, И и Ш класа на желе-
зниците и параходите, и тоа: 

а) инвалидите на I и ТХ група во I класа на же-
лезниците и параходите; 

б) инвалидите на Ш, IV, V и VI група во ]1 класа 
на железниците и поморските параход)! а во I класа 
на речните параходи; 

<в) инвалидите на VII, VIII, IX и X група во III 
класа на железниците а во II класа на параходите; 

Другите лица заштитени со Законот за војните 
воени инвалиди можат да ползуваат бесплатно возење 
во III класа на железниците а во II класа на пара-
ходите. 

Инвалидите на VII, VIII, IX и X група кога па* 
туваат на болничко или санаториум^ лекување има* 
ат право на II класа на железниците и поморските 
параходи, а на I класа на речните параходи. 

Војните воени инвалиди и другите лица заштитени 
со Законот за војните воени инвалиди кои што се 
работници, нам е ст ени ци иди службеници, без оглед 
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на групата (неспособноста), правото на бесплатно во-
зење можат да го ползуваат и во онаа класа на која 
што имаат право кога патуваат службено ако е таа 
поповолна. 

Член 3 
Војните воени инвалиди, кога патуваат по приват-

на работа имаат право три пати годишно (замину-
вање и вракјање) на возење со попуст од 75% од 
цената иа возната карта на железниците, автобусите 
и државните поморски и речни параходи во домаш-
ниот саобраћај, врз основа на ^книшката за повла-
стеното возење која што ја издава Комитетот за со-
цијалните грижи на Владата ца ФНРЈ. 

^нишките за повластеното возење им се идаваат 
на војните воени инвалиди бесплатно. 

- Повластеното возење можат да го ползуваат вој-
ните воени инвалиди во сите класи иа железниците, 
без оглед на групата и процентот на неспособноста. 

Член 4 
Кај издавањето на карти за возење војните воени 

инвалиди имаат право на првенство. 

Член 5 
Во случаевите кога инвалидот умре во болница, 

санаториум или во некое друго место - каде се наво-
гјал на лекување, можат неговите .посмртни остатоци 
бесплатно да се пренесат со железница или параход 
во цел на закопување до местото на боравокот. 

Право на бесплатно превозење има и еден пра-
тител на. умрениот инвалид и тоа во Ш класа на же-
лезнициве а во И класа на , параходите. 

Член 6 
Пратителот на инвалидот од I група има право 

на бесплатно возење и тоа во истата класа во која 
што патува инвалидот, без оглед да ли инвалидот па-
тува бесплатно или со повластено возење. 

Превозот на количката на инвалидот од I група 
се врши бесплатно со истото превозно средство. 

Член 7 
Одредбите на оваа уредба ке се применуваат и 

на лицата што се заштитени со законот за мирнодоп-
ските воени инвалиди. 

Член 8 
Поблиски напатствија за спроведување Ј1а оваа 

уредба ке издава Министерот на железниците на 
ФНРЈ, Министерот на соопштенијата на ФНРЈ одно-
сно Министерот на пома<рството на ФНРЈ секој за 
својот делокруг во согласност со Претседателот на 
Комитетот за социјална грижи -на Владата на ФНРЈ. 

Члан 9 
Ораа уредба влегува во сила со 'денот на објавуза-

ван>ето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

28 јануари 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и министер »а народната одбрана 

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

59. 
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, 
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 
ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД НАДЛЕЖНОСТА НА ЕДРИ ВО 

НАДЛЕЖНОСТ НА ДРУГ ДРЖАВЕН ОРГАН 

Член 1 
Чл#нот 2 од Уредбата за пренесување на држав-

ните стопански претпријатија од надлежноста на еден 
во надлежност на друг државен орган се менува и 
гласи: 

„Поради одржување планската и буџетската ди-
сциплина преносот на државните стопански претпри-
јатија од надлежноста на еден во надлежност на друг 
државен орган може да се врши на крај на секое тро-
месечје во кое што решението е донесено. 

Исклучително од одредбата на предниот став а 
по претходна согласност на надлежната планска ко-
мисија, пренесувањето на државните стопански прет-
пријатија може да се врши во текот на едно троме-
сечје". 

Член 2 
Во членот 7 во последниот ред изоставени Се збо-

рови" и надлежните плански комисии", така да членот 
7 гласи: 

„Преносот и предавањето на државните стопан-
ски претпријатија во смисла на чл. 2 од оваа уредба 
ке се врши комисиски. Комисијата ја сочинуваат но 
е а ен претставник од министерството (кохмитетот) од-
носно органот под чија што управа се навогја прет-
пријатието, од министерството (комитетот) односно 
органот под чија што управа се пренесува претприја-
тието и претставниците од надлежните министерства за 
финансии односно поверенава за финансии на народ-
ните одбори". 

Член 3 
Во членот 9 се додава трети став кој што гласи: 
„Министерство (комитет) односно орган под чија 

што управа се пренесув? претпријатието должен е 
записникот за извршеното пренесување со билансот 
и извештајот за работата и "работењето на претприја-
тието да ги испрати до надлежната планска комисија, 
спрема значењето на органот во чија што надлежност 
се пренесува претпријатието". 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

28 јануари 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана« 

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

Претседател 
на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, 

Борис Кидрич, е*, р. 
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60, 
Врз основа на мл, 1 од Законот за овластување 

иа Владата на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народново стопанство, во врска со чл. 53 
од Законот за даноците, Владата на ФНРЈ, на пред-
лог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ДАНОКОТ НА ДОХОДОТ * 

Член 1 
Членот 1 се денува и гласи: 
„На подрачјето на Федеративна Народна Републи-

ка југославија се востановуваат следни формФ на да-
нокот нт ч ' < х о д : 

1) д- к на доход на земјоделските домаќинства; 
2) данок на доход на задругите и задругарите; 
8) данок на доход на занаетските домакјинсгаа; и 
4) данок ѕа доход од другите занимања и имоти". 

Член 2 
Во одделот „III — Посебни одредби" пред членот 

7 се бришат зборовите: „1) Данок на доход на работ-
ниците, наместениците и службниците", а пред нази-
вот на даночните форми пред членот 15, 26» 30 и 35 
место: 2, 3, 4 и 5 се ставаат: 1, 2, 3 и 4. 

Член 3 
Членовите 7 до 14 се бришат: 

Член 4 
Точ. 1 на чл. 18 се менува и гласи: 
„1) Приходите од работниот однос и приходите 

на кои што се наплатува данок со обустава ири испла-
тата". 

Член 5 
Ставот 2 на чл. 32 се менува .и гласи: 
„Во доходот не се внесуваат приходите од работ-

ниот однос и приходите на кои што се идаија дано-
кот со обустава при исплатата." 

Член 6 
Ставот 3 чл. 36 се менува и гласи: 
„При утврдувањето на доходот спрема кој што 

се пресметува данокот ке се применуваат одредбите 
од чл. 32 и 33 од оваа уредба". 

Член 7 
Членот 46 се менува и гласи: 
„На износите на данокот што не се уплатени во 

одредените срокови ке им се засмета годишна камата 
од 6%. Исклучително, нема да се наплати камата по-
ради нблаговремена уплата на данокот на доход кој 
што се наплатува со обустава при исплатата. Во овој 
случај наместо камата може да се изрекне казна по-
ради даночни прекршок". 

Член 8 
Членот 49 се менува и гласи: 
„Против сите првостепени решенија донесени по 

оваа уредба се подава жалба до непосредниот пови-
сок државен орган кој што за неа конечно одлучува: 

Жалбата се поднесува во срок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на разревот на данокот на уоби-
чаји начин односно од приемот на решението, а ре« 

шение по истата мора да се донесе за 30 дена од де-
нот на неговото давање. 

Жалбата не го задржува наплатувањето на да-
нокот. 

Член 9 
Во членот 55 се бришат зборовите: „освен за да-

нокот на доход на работниците, нгмесгениците и слу-
жбениците". 

Член 10 
Членот 56 се менува и гласи: 
„Напатствија и објасненија за применувањето на 

оваа уредба донесува Министерот на финансиите на 
ФНРЈ". 

Член И 
Членот 57 се менува и гласи: 
„Ако стечувањето и губењето на некои И|>ава 

овисат од вишната на данокот ке се земе во оглед 
само данокот на доход. 

Ако е даночниот обвезник домаќинство а стечу-
вањето и губењето на правото на еден член од до-
макинството овиси од висината на данокот, тогаш 
данокот на домакинството се дели со бројот иа чле-
новите па се зема во оглед данокот кој што отпат ја 
на еден член. Пол данокот На домакинството се под-
разбира како данок што е разрезан на самото домак-
јилство, така и данокот што го плакјаат неговите 
поодделни членови. 

Исклучително од одредбите од претходниот 
став, висината на пензиските иринадлеишости и ви-
сината на данокот на наследства и подароци ке се 
одредува спрема данокот кој што би го плакјал на 
своите лични приходи примателот на пензија односно 
спрема данокот кој што би го плак јал е на своите лич-
ни приходи наследниците односно нодароколриматеч 
лите. 

Како даночни цензус по приходите од работниот 
однос на кој што не се плакја данокот на доход, се 
зема 4,7% од тие приходи. Исклучително, при утвр-
дувањето на инвалиднината на еден член од домакин-
ството, нема да се зема во оглед вака пресмета-
ниот цензус на приходите од работниот однос на дру-
гите членови на домакинството. 

Специјални прописи со кои што стечувањето и 
губитоиот на некои права е условено со висина на 
данокот на доходот на домакинството како целост 
ке важи додека не се сообразат кон одредбите од 
ставот 2 на овој плен". 

Член 12 
Се овластува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

да ги пропише стопите, начинот на пресметката и у. 
платата на разликата во цените на производите и у-
слугите односно разликите во платата што настапила 
поради укинувањето на данокот да доход на работ-
ниците, наместениците и службениците". 

Член 13 
" Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

21 јануари 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

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

Милентије Попович, е. р. 
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61. 
Врз основа на чл. од Уредбата за данокот на 

дохот а по предлог од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА 

ДОХОДОТ 
I-

За пресметувањето на данокот на доходот ра 
земјоделските домаќинства се пронесуваат следните 
стопи: 

На даночната основица Даночна стопа 
• до 12 000 од 3 до 4,5,„ 

преку 12.000— 20.000 „ 3,5 до 5% 
#1 20.000— 30.000 „ 4 м 6% 

30.000— 50.000 „ 6 9,5% 
50.000— 80.000 „ 9 *> 16,5% 

•> 80.000—120.000 „ 16 » 30% 
»1 120.000-160.000 - 2 7 41% 
»» 160.000—200.000 „ 36 ># 49% 
м 200.000-Г-250.000 40 и 59% 

преку 250.Ш преку 52% 
Земјоделските домаќинства кои што упторебуваат 

наемна работна сила плакјаат данок за 5 до 15% 
поголем од данокот пресметан по предните- стопи. Од 
ова зголемувањето се изземат оние домаќинства што 
»употребуваат тугја работна сила релативно кратко 
време за сезонски работи што најголем дел па зем-
јоделските домаќинства ги врши со помош на тугја 
работна сила, како и оние земјоделски домаќинства 
чии што членови поради болест, старост и малолет-
ност се неспособни за работа како и на домаќинствата 
што немаат работат сила поради губиток во Нар одн о-
© слобо литерата војна, членови способни за работа 
или поради тоа што членовите т се навогјаат на 
отслужување воениот срок или се на вежба во Југо-
словенската армија. 

Поблиски прописи за' применување на одредбите 
од претходниот став ке донесе владата на народната 

На даночната основица 
ДО 6.000 

од 6.000 »» 12.000 150 дин. 
»» 12.000 20.000 330 п 
и 20.000 а 30.000 650 »> 
м 30.000 »> 50.000 1.200 #1 
») 50.000 80.000 3.000 
» 80.000 120.000 7.200 »I 
1» 120.000 160.000 15.600 » 
)» 160.000 »» 260.000 31.600 
II 200.000 ») 250.000 57.600 »> 

преку и 250.000 92.600 II 
• Занаетските домаќинства што се занимаваат со 

квалитативно ^анаетско производство, како и оние 
што се занимаваат со уметнички и специјални зана-
ети,. ке плакјаат данок 50% понизок од данокот што 
њ пресметан по предните стопи. • 

, Занаетските домакјинства што во својата работа 
ползуваат тугја работна сила ке плакјаат данак до 
20% поголем од данокот пресметан по предните стопи. 
Учениците в-о стопанството не се сметаат за тугја 
работна сила. 

Поблиски прописи за применувањето »на одредбите 
«д претходните два става ке донесе владата на на-
родната република. 

Ла даночната основица 
до 12.000 

од 12.000 „ 20.000 360 дин. 
20.000 »> 30.000 760 
30.000 • и 50,300 3.460 ' 1» 

»» 50.000 1» 80.000 3.260 - >» 

II 80.000 >» 120.000 7.460 
»* 120.000 II 160.000 17.460 »» 

160.000 п 200.000 36.660 »1 
И 200.000 п 250.000 60.660 »» 
» 250.000 п 300.000- 93.160 99 

преку; • 99 300.000 128.160 » 

република водејќи сметка процентите на наголему-
в а њ е ^ на данокот да бидат одредени сразмерно 
на обемот на ползувањето на тугја работна сила. 
Истовремено владата на народната република ке од-
реди граница до -која што употреба на тугја работна 
сила не посечува наголемувањето на данокот. 

II. 
Данокот на доходот на задругите и задругарите 

плакјаат: 
1) земјоделските задруги, и тоа: 

а) селаи ските работни задруги за приходите 
што ги делат на задругарите спрема работата —< 
спрема пропорционалната стопа од 3%; 

б) другите земјоделски задруги за приходите 
што ги делат на задругарите спрема работата — по 
пропорционалната, стопа од 4%. 

Земјоделските задруги не плакјаат данок на оној 
дел од доходот што се внесува во задружните фон-
дови, без оглед за која цел овие фондови се наменети. 

2) Занаетските и другите задруги за приходите 
Ц1ТО се внесуваат во задружните фондови — по про-
порционалната стопа од 4% освен приходите кои што 
се ослободени по чл. 28 од Уредбата за данокот-на 
доход, а на приходите кои што им се делат на задру-
гарите спрема работата — по пропорционалната стопа 
од 5%. 

3) Доколку задругите им делат на членовите до-
ход и спрема уделите односно опрема обемот, на 
нивното работење со задругата, на така поделен до-
ход плакјаат данок за 25% понизок од данокот пре-
сметан по стопата на данокот на доходот на земјодел-
ските домаќинства* 

Во овој случај пресметувањето на данокот се 
врши спрема доходот кој што просечно отпагја на 
едно домаќинство. 

III. 
За пресметувањето на данокот на доходот на за-

наетсште домаќинства се нрописуваат следните стопи: 
Даночна стопа 

2,5% 
+ 3% од основицата преку 6.000 

4% II #> 12.000 
5,5% II м 20.000 

+ 9% и 30.000 
14% »* »» 50.000 

+ 21% 80.000 
+ 40% |> II 120.000 
+ 65% 1) »* 160.000 

70% »» #1 200.000 
+ 75% II Ј* 250.000 

IV 

За пресметувањето на данокот на доход кај дру-
гите занимања и имоти се прописуваат две скали на 
стопи. По првата скала ке се пресметува данокот на 
домаќинствата на лекарите, забните лекари и денти-
сти, ветеринарите, бабините и адвокатите. По дру-
гата скала ке се пресметува данокот на соте други 
обвезници по оваа форма доколку не се предвидени 
одделни пропорционални стопи. 

Првата скала на даночните стопи на данокот на 
доходот од другите занимања и имоти гласи; 

- Даночна стопа 

ч- 5% од основицата преку 12.000 
+ 1% 20.000 

9% »> 30.000 
14% 50.000 
25% 80.000 

+ 48% »» 120.000 
60% »9 160.000 

+ 65% п 200.000 
* 70%- 9* 250.000 

75%< 99 300.000 
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Данокот по предната скала се пресметува само на 
приходите што произлегуваат от- лекарската, забо-
мекарска, дентисгичка, ветеринарна, бабичка и адво-
катска пракса, како и на- приходите од кочијашки и 
авто-такси занимања. Доколку овие лица имаат и при-

На даночната основица 
до 12.000 

од 12.000 
„ 20.000 
„ 30.000 
„ 50.000 

- „ 80.000 
„ 120.000 
„ 160.000 
„ 200.000 

преко 

30.000 
50.000 

2.640 
4.640 

„ 80.000 10.640 
„ 120.000 22.640 
„ 160.000 46.640 
,/ 200.000 74.640 
„ 250.000 106.640 
„ 250.000 149.140 

1) Носачи, тестераши, улични продавачи на ве-
сници, чистачи на обувки и слични работници плакјаат 
данок во следните износи: 
а) во местата до 5.000 жители 100 динари годишно; 
б) , „ „ 20.000 „ 150.— „ 
в) „ „ 50.000 „ 200.— „ 
г) „ „ „ 100.000 „ ЗОО.— „ 
д) „ „ преку 100.000 „ 400— „ 

2) Добивали при кладење на трки* спортски и 
други приредби по стопата од 10%. 

~3) Забавни дук јани што патуваат 3% од сврше-
ниот промет. 

4) Сите други дукјгин што патуваат во постојан 
годишен .износ од 400 динари. 

VI 
Во случајот дека со ова решение се одредени 

оквирни стопи владата на народната република во 

ходи од имот на овие приходи ке им се пресметува да-
нокот одвоено по другата ск#а на данокот на дрхо-
дот од другите занимања и имоти. 

Другата скала на даночните стопи ва данокот на 
доход од другите занимања и имоти гласи: 

Даночна стопа 
од 6—10% 

дин. 18% од основицата преку 12.000 
+ 20% Ј» а 20.000 
+ 30% ) • }Џ 30.000 „ + 40% 50.000 

»» + 60% а >> 80.000 
м 70% Ј» }) 120.000 
ј» 80% )) И 160.000 
» 85% 200.000 
» + 90% )> >> 250.000 

граннците на дадените оквири ке пропише 
стопи за своето подрачје, водени при тоа сметка за 
принципите за одредување даночни стопи што се по* 
ставени со Уредбата на Владата на ФНРЈ по данокот 
на доходот. 

VII 
Ова решение влегува во оила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија, со тоа по овие стопи 
има да се изврши разрез на данокот и за 1949 годила. 

IV бр. 444 
21 јануари 1950 година 

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

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

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

Милентије Попович, е. р. 

62. 
Врз основа на чл. 9 од Уредбата за работни норми 

(..Службен лист на ФНРЈ" број 109/48), пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА КОМИ-
СИЈАТА ЗА РАБОТНИ НОРМИ ВО ЕЛЕКТРОСТО-

ПАНСТВОТО 

Член 1 
При сите претпријатија за производство и дистри-

буција на електрична енергија, за монтажа на електро-
стопаноки постројки, за производство на електротех-
еички порцулан и за производство на електрични апа-
рати на Министерството за електростопанството на 
ФНРЈ, при генералните и главни дирекции на електро-
стопанство како и при Министерството на електросто-
панството на ФНРЈ, се формираат комисии за работни 
норми како е ов ето давни органи на раководителите на 
претпријатијата к надлештвата за утврдување работни 
норми. 

Член 2 
Комисијата за работни норми ја назначува во 

претпријатијата — директорот на претпријатието, во 
генералните и главните дирекции — генералниот од-
носно главниот директор, а во Министерството на елек-
тростопанството на ФНРЈ — Министерот на електро-
стопанството на ФНРЈ.. 

Член 3 
Комисијата за работни норми се состои од 5 до 

8 члена и тоа: претседател, потпретседател, секретар 
и 3У до 5 членови во комисиите при претпријатијата, 
а 2 односно, три члена во другите комисии. 

Член 4 
При генералните и главните дирекции и при Ми-

нистерството на електростопанството на ФНРЈ се фор-
мираат, по правило две комисии за работни норми и 
тоа: при секторот за оперативен погон и при секторот 
за оператива на изградбата. 

Член 5 
Во комисијата при претпријатијата, за претседател 

се одредува по правило техничкиот раководител, за 
потпретседател претставштел - од синдикалната подру-
жница, за секретар нсрмирец, а за други членови два 
у даринка или два Најдобри работници кои што ги испол-
нуваат работите за кои што се разгледува работната 
норма. Претседателот, потпретседателот и секретарот 
се постојани членови на комисијата, а другите членов« 
се сменуваат спрема тоа кои норми се разгледуваат. 

Член 6 
Во комисиите при генералните и главните дирек-

ции, по правило, за претседател на комисијата се од* 
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редува генералниот односно главниот инженер од чи] 
делокруг на работата се разгледуваат работните нор-
ми, за потпретседател делегат од Земскиот одбор на 
синдикатите на металците, за секретар Шефот на биро-
то за норми, а за другите два* члена лреставители од 
дотичниот сектор ири кој што е формирана комисија. 

Член 7 
Во комисијата при Министерството на електросто-

панството на ФНРЈ, по правило, за претседател на ко-
мисијата ед одредува помошникот на министерот од 
чии делокруг на работата се разгледуваат работните 
норми, за потпретседател претставител 'од Централната 
управа на синдикатите на металците, за секретар ше-
фот на бирото за норми, а за други членови генерал-
ниот инженер на производството односно изградбата, 
началникот на планот за производство односно изград-
ба и директорот на Бирото за унапредување на елек-
тростопанството. 

Член 8 
Отсатните членови на комисијата ги застапуваат 

оние лица кои1 што ги застапуваат и во службената 
должност, воколку не се одреди поинаку. 

Член 9 
Претседателот на комисијата при претпријатието, 

генералната и главната дирекција може, ако тоа го 
наде за потребно, да повика во комисијата и други, 
лица од соодветните одделенија заради советување по 
конкретни прашања. 

Член 10 
Задачите кои што ги исполнува секоја комисија за 

работи норми во својот делокруг се: 
1) да се грижи за спроведувањето во живот на 

соодветните пр опи сц и напатствија од областа за ра-
ботни норми; \ 

2) да дава мнение на директорот на претпријати-
ето, на генералниот или главниот директор односно 
на Министерот за електростопанство на ФНРЈ и за 
нормите кои што се утврдуваат; 

3) да ги прегледува предлозите по прашењето за 
работни норми, 

4) да предложува ревизија на работните норми и 
основните норми, под условите предвидени во членот 
12 на Уредбата за работните норми. 

5) да дава критичка оценка на извештајот за сте-
пенот од, произволност на трудот, 

6) да дава предлози по отворени прашања во вр-
ска со нормирањето, 

7) да води сметка за стручното издигнување на 
кадрови на иормирци. 

Член 11 
Покрај задачите од претходниот член: 
1. Комисиите при претпријатијата водат сметка 

за правилната расподелува на работите во ѓрупи и да-
ваат свои предлози во врска со тоа, комисиите ири ге-
нералните и главни дирекции ја контролираат таа нив* 
На работа и сами даваат свои предлози, а комисијата 
при Министерството за електростопанство на ФНРЈ 
уште става и ги разработува предлозите за измени и 
дополненија на Правилникот за распоредот на работи-
те во групи. 

2. комисиите при генералните и главните дирекции 
и комисиите при Министерството за електростопанство 
на ФНРЈ даваат напатствија за работа на пониските 
комисии. 

Член 12 . 
^ Комисиите одржуваат состаноци спрема потребите, 
но најмалку еднаш месечно. 

Седниците на комисиите ги свикува претседателот 
и предложува дневен ргд. 

Член 13 
5а седниците на комисиите секретарот води за-

висник во кој што обврзно се внесуваат и одвоените 
мирнија на членовите на комисијата. , 

Записникот го потписуваат сите присутни членови, 
а во срок од три дена два примерка од записникот се 
доставуваат на повисокиот орган. 

Член на комисијата, чието мнение не е усвоено од 
страна на комисијата, може непосредно сам да го до-
стави своето образложело мнение до повисокиот орган. 

Член 14 
Секретарот на комисијата е должен да се грижи 

за подготвувањата на документације на предметот 
кој што се навогја на дневен ред. 

Член 15 
Овој Правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југослави'а'\ 

Бр. 2539 
18 јануаои 1950 година 

Белград 
Министер на електростопанството на ФНРЈ, 

инж Никола Петрович, е. р. 

63. 
Врз основа на чл. 1, 2, 3, 4 и 6 од Уредбата за 

исплата на премиите на работниците и службениците 
за остварените заштеди („Службен ли<!т на ФНРЈ" 
бр. 5/49), а во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ, прописувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗАШТЕДА НА ГОРИВО И МА-
ЗИВО НА ПЛОВНИТЕ ОБЕКТИ ВО ЕКСПЛОАТАЦИ-

ЈАТА НА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 

Заштеда на горивото 

Член 1 , 
За конкретно остварената заштеда на горивото 

на пловните обекти спрема прописаните норми, кои 
што одговараат на средниот плански норматив, им 
лрипагја премија на нормираната машинска посада на 
пловните обекти што остваруваат заштеда, како и на 
лалубната посада и на службениците од организа-
ционата единица (главната дирекција, претпријатија 
и ел.), кои со својата работа непосредно ш и посредно 
доприиесуваат кон постигнувањето на заштедата. 

Член 2 
Премијата за заштеда на гориво на пловните обе-

кти може да се даде на учасниците од чл. 1 до изно-
сот од 60% од вредноста на заштедата, која што се 
утврдува со упоредбата на остварениот утрошок на 
гориво со пропеаните норми на утрошок. 

Член 3 
Нормите на утрошок на гориво на пловните обе-

кти со сопствен погон се утврдуваат и тоа: 
1) за еден тонски километар на утоварениот те-

рет; 
2) за еден километар на теретњаците во влечење; 
3) за еден параходски километар; 
4) за еден кубни метар на избагеруван тан исто-

варен материјал со кревалка; 
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5) за-еденччас на работа на локалните или спо-
редните работи; 

6) за еден час на работа на помошните постројки; 
7) за еден час на давање на пара поради греење. 
Нормите под 1, 2 и 3 се утврдени поодделно за 

-секој сектор на пловниот пат, за узводно и низводно1 

патување. 

Член 4 
Подмите на утро шо кот на гориво на .пловните обе-

сти скд -внатрешната пловидба ги утврдуваат технич-
ките служби на организационите единици по одобру-
вање на а дм 11 ни ст р ативн о -оп ер ати ви нот раководител. 
Нормите се утврдуваат со прилагод: вање кон специ-
фичните услови на работењето на поедините сектори 
од пловниот пат и планираните нормативи. 

Член 5 
Нормите на утрошокот иа горивото се утврдуваат 

во нормален јаглен. 
•Како нормален јаглен се смета јагленот кој што 

при сагорувањего <на еден .килограм јаглен во ложи-
лиштето на нараходските котлови испарува 4,5 кгр 
нормална пара. 

•Под нормална пара се подразбира парата доби-
вена од водата од 0°С во парага од 100°С под па-
ти ек од 1 апсолутна атмосфера, а која што, следова-
телно на това, содржи "639 калории. 

Нормите за точни горива (плинско уље, уље за 
ложење, моторен бензин) се утврдуваат во стварните 
количини на тие горива. 

Член 6 
Пресметувањето на поедини видови на гориво иа 

нормален јаглен се врши со множење на утро-шензта 
количина со нејзиниот еквивалент. 

Еквивалентот е број кој што показува однос на 
корисните калдрми добивени со сагорување на еден 
кг од тоа гориво и корисните &аж>р%и на нормалниот 
јаглен. Еквивалентот се пресметува спрема образецот 

0 ( 1 Хнк 
е « К а д е е : 

2875 
()с1= долна топлотна сила на работното гориво 
г|к= (ета-к) коефициент на корисното дејствие на 

котелот што се постигнува со сагорување иа тој јаглен 
во ложшнтето на одредениот пловен обект. 

2675 — корисни кало рич што пс дава еден кило-
грам на нормален јаглен сагорувајкји во ложиште™ 
на одредениот пловен обект. 

Член 7 
Како основ за пресметка на еквивалентот на по-

едини видови на гориво служи техничката проба ма 
испарувањето на одредениот пловен обект и под .одре-
дени услови и хемиската анализа на односното гориво. 

Еквивалентите за поедини видови гориво пг утвр-
дува органот кој што ке го одреди Министерот на 
соопштенијата на ФНРЈ. 

Заштеда на мазива 
Член 8 

За заштеда на мазиво на пловните обекти од вна-
трешната пловидба премија. и'припагја на машинската 
посада. 

Член 9 
Премијата за заштедата на мазивото се дава па 

учесниците од чл. 8 на овој правилник во -износот до 
,70% од вредноста на заштедата која. што се утврдува 
со упоредна на остварениот утрошок на мазното со 
јЛрописаните норми на утрошокогг. 

Член 10 
Нормите на утрошокот на мазизата се утврду-

ваат во нормално мазиво. Нормите ги утврдуваат 
техничките служби на организационите единици по 
одобрување на административно-оперативниот рако-
водител. 

Како нормално мазиво се смета средното лежишта . 
уље (ИЗ 02 Об 15). 

Член И 
Пресметување на секое мазиво на нормално ма-

зиво се врши со множење на у т р о ш е н у количина со 
неговиот еквивалент. , 

Еквивалентот ааѕ поедини ввдош на мазива е 
однос на цената на мазивото за кој еквивалентот се 
бара спрема цената на нормалното мазиво. 

Еквивалентот за поедини видови мазиво го утвр-
дува органот" што ке го одреди Министерот на соо-
пштенијата на ФНРЈ. 

Завршни одредби 
Член 12 

Пресметковниот период за исплата на премијата 
за заштедата на горивото и мазивото е календарски 
месецу 

Член 13 
Премијата за уште дата на горивото постигната на 

пловните обекти од внатрешната пловидба од фе-
вруари до ноември 1949 година ке се исплати, по до-
сегашните прописи. 

Член 14 
Исплатата на премиите по овој правилник пагј* 

на терет на остварените заштеди. 

Член 15 
Поблиски препиен за применувањето на овој пра-

вилник дава Министерот на соопштенијата на ФНРЈ. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето- во „Службениот лист на Федеративна На-
родна' Република Југославија", а плаќањето на пре-
миите по него ке се врши од 1 ноември 1949 година. 

Бр. 8976 
30 декември 1949 година 

Белград 
Министер на соопштенијата на ФНРЈ, 

Божидар Масларич, е. р. 
Согласен, 

Го застапува Министерот на финансиите нз ФНРЈ 
Министер на надворешната трговија на Ф№Ј, 

Милентије Попович, е. р. 

64. 

Врз основа на чл. 5 ст. 2 от Уредбата за проши-
рување важноста на сојузните прописи за струките на 
сите државни службеници во ФНРЈ („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 54/49), пронисувам". 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИПРАВ-
НИЧКАТА СЛУЖБА, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И СТРУЧ-

НИТЕ КУРСЕВИ ВО ФИНАНСИСКАТА СТРУКА 
I. Прописите на правилникот за приправничката 

служба, стручните испити и стручните курсеви во фи-
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нансиската струка („Службен лист на ФНРЈ" бр. 65/48) 
ке се применуваат на сите финансиски службеници во 
Федеративна Народна Република Југо славија придр-
жувајќи се' кон ова напатствие. 

II. Одредбите за стручните испити (чл. 5 до чд, 
18 од правилникот) ке се применуваат на службени-
ците од финансиската струка на народните републики 
и народните одбори на следен начин: 

1) .програмата на предметите на општиот дел на 
стручниот испит за сите званија од финансиската' стру-
га во Федеративна Народна Република Југославија ја 
лроиисува Комитетот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ (чл. 10 од пра-? 
вилникот). 

2) специјалниот стручен дел на стручните испити 
во финансиската струка е ист за сите службеници од 
истото звание на оваа струка во Федеративна Народна 
Република Југославија (чл. 11 од правилникот). 

3) стручните испити за званието помлад финан-
сиски референт и помлад' даночник службениците на 
финансиската струка на народните републики и народ-
ни одбори ке ги полагаат кај министерствата на фи-
нансиите на народната република. 

4) стручните испити за званието помлад касиер, 
иом лад книговодител, помлад финансиски маиипулант 
и помлад кредитен комерцијална службениците на 
народните републики и на народните одбори ке ги 
одлагаат: 

а), кај министерството на финансиите на народ-
ната република приправниците во служба кај ова ми-
нистерство; 

б) кај министерствата на народните републики, 
комитетите и комисиите на владата на народната ре-
публика и кај претседателството на владата на народ-
ната република приправниците во служба при овие 
ресори односно кај нивните подредени организациони 
единици и -нивните установи и претпријатија и по ре« 
горната линија приправниците кај народните одбори 
в нивните претпријатија и установи. 

в) кај Главниот извршен одбор на Народната 
скупштина на Автономната Покраина Војводина при-
правницте во служба на овој одбор, односно ка) 
него подредени организациони единици, нивните уста-
нови и (претпријатија и приправниците кај народ-
ните одбори од подрачјето на Автономната покраина 
Војводина и нивните установи и претпријатија. 

г) кај Обласниот извршен одбор на обласниот на-
роден одбор на Автономната Косовско-метохиска Об-
ласт приправниците во служба кај овој одбор, односно 
кај нему подредените организациони единици и нивните 
установи и- претпријатија и приправниците кај народ-
ните одбори од подрачјето на Автономната Косовско 
метохиската Област и нивните, установи и претпри-
јатија; ; 

д) кај извршните" одбори на обласните народни 
одбори приправниците на пов ер ен ств ата за финанси-и 
на народните одбори и приправниците кај републич-
ките и локалните кредитни претпријатија од територи-
јата на односната област. 

гј) кај извршните одбори на народните одбори 
на градовите што се навогјаат вон од подрачјето на 
областа (Белград, Загреб, Љубљана, * Сарајево и 
Скопје), приправниците во службата на о»вие народни 
одбори, односно кај нивните подредени организациони! 
единици, установи и претпријатија. 

5) Испитните комисии на почетокт на секоја го-
дина ги именува: * 

а) министерот на финансиите на народната репу-
блика за стручните испити што се полагаат кај мини-
стерството на финансиите на народната република а по 
предлог на извршните одбори на обласните народни 
одбори, односно извршните одбори на народните од-
бори на градовите што се назогјаат вон од подрачјето 

на областа за стручните испити што се полагаат кај 
овие извршни одбори.' 

б) надлежниот член на владата на народната 
република, односно претседателот на комитетот и ко-
мисијата на владата на народната република или ге-
нерлниот секретар на владата на народната република« 
во согласност со министерот на финансиите на на-
родната република, за стручните испити што се пола-
гаат кај неговото министерство, комитет и Комисија 
или кај претседателството на владата на народната! 
република. 

в) Главниот извршен одбор на Народната ску-
пштина на Автономната Покраина Војводина за испи-
тите што се полагаат кај овој одбор и за тоа го изве-
стува министерот на финансиите на народната репу-
блика Србија, кој што може во истата комисија да 
одреди и свој претставник и овој влегува во состав 
на таа комисија. 

г) Извршниот одбор на Обласниот народен од-
бор на Автономната Коссхвско-метохисќата Област, во 
согласност со Министерот на финансиите на Народната 
Република Србија за испитите што се полагаат кај овој 
одбор. 

Доколку извршните одбери на обласните и град-
ските народни одбори наведени под а) на оваа точка, 
^немаат достаточен број на стручњаци за состав на 
испитните комисии стручњаците ке им ги одреди са-
миот министер на финансиите на народната ^република. 

6) Еден од членовите на секоја комисија е прет-
ставник на персонална?а служба. 

7) Надлежните членови на владата на народната 
република претседателите на комитетите и ком«сише 
на владате на народните републики и Генералниот се-
кретар на Владата на наоодната релублжеа можат, во 
согласност со министерот на финансиите на народната 
република, да образуваат заедничка испитна комисија 
за 2 или поведе ресора, гли со пристало« од мини* 
етерот на финансиите на народната република при-
правниците во службата на својот ресор да ги унети 
на полагање на «тру«(ните испити пред комисијата на 
министерството на финансиите на народната република. 

8) Надлежниот член на владата на народната ре-
публика, претседателот на комитетот и комисијата на 
владата народната република и Генералниот секре-
тар на владата на народната република во согласност 
со министерот на финансиите на народната република 
н со односниот извршен одбор на Обласниот набоден 
•одбор може приправниците во служба кај нему подре-
дените организациони единици и нивните установи и 
претпријатија од територијата на некој обласен на-
роден одбро да ги упати на полагање на стручниот 
испит пред комисијата на односниот извршен одбор на 
обласниот народен одбор. 

На ист начин можат да бидат упатени на пола-
гање стручниот испит пред комисијата на односниот 
довршен одбор, на обласниот народен одбор и при-
правниците во служба кај народните одбори и нив-
ните установи и претпријатија кои што спрема точ-
ката II под 4) б) по ресорната линија би требало да 
полагаат испит кај министерството на народната ре-
публика. комитетот и комисијата на владата на на-
родната република или,кај претседателството на вла-
дата на народната република. 

III. Одредбите за стручните курсеви (чл. 22 до чл. 
33 од правилникот) ке се применуваат и на курсевите 
што се образуваат за службениците од финансиската 
струка на народните републики и народните одбори, 
на следен начин: 

1) наставниот план и програмата за предметите 
на општото -образование на сите стручни курсеви од 
финансиската струка, ги пропису за Комитетот за зако-
нодавство и изградба на наоодната власт на Владата 
на ФИРА 
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2) Потреба за отворање на поедини курсеви, како 
и за спојување на два или ловекје курса во еден, дол* 
жицата за траењето на секој п-оедин курс преку ми-
нимумот, условите за прием на слушателите, бројот 
на слушателите и другите услови што се од значење 
(чл. 22 и чл. 24 од правилникот), за службениците од 
финансиската струка во -служба кај народните репу-
блики, Автономната Покраина Војводина, Автономната 
Косовско метохасхата Област, народните одбори и нив-
ните установи и претпријатија, одлучува со решение: 

а) министерот на финансиите на народната репу-
блика за сите курсеви кај републичките финансиски 
управи; 

б) надлежниот член'на владата на народната ре-
публика, претседател на комитетот и комисијата на 
владата на народната република и генералниот секре-
тар на владата на народната република за сите кур-
севи кај другите органи ра републичката управа, за 
кои што се укажува потреба а во согласност со мини-
стерот на финансиите на народната република; и 

в) Главниот извршен одбор на Народната скуп-
штина на Автономната Покраина Војводина, Обласниот 
извршен одбор на Обласниот .народен одбор на Авто-
номната Косоаоко-мет0'хиска Област, извршните од-
бори на обласните народни одбори и извршните од-
бори на градовите што се навогјаат вон од подрач-
јето на областа, и тоа само во поглед на курсевите од 
средниот ранг, а во согласност со министерот на фи-
нансиите на народната република. 

3) на планот и на програмата од специјалниот 
. стручен дел за сите курсеви од финансиската струка 
може да му се додаде дополнителен стручен дел спре-
ма природата на службата кај поедини ресори, за што 
решава министерот Јна финансиите на народната репу-
блика по предлог на односниот ресор. 

4) Наставниците на курсевите во министерствата 
на финансиите на народните републики ги одредува 
министерот на финансиите на народната република од 
редовите на службениците ма републичката финансиска 
управа и другите стручњаци. 

Ако се одржуваат вон од министерството на фи-
нансиите од народната република, преподавателите ке 
ги одреди членот на владата на »народната република, 
претседателот на комитетот односно на комисијата на 
владата на народи па република, генералниот секре-
тар на владата 'на народната република, Главниот из-
вршен одбор на народната скупштина на Автономната 
Покраина Војводина, Обласниот извршен одбор на О-
бласниот народен одбор иа Автономната Косовско-ме-
тохиска Област и извршните одбори на градовите што 
се навогјаат вон ед подрачјето на областа од кругот 
на службениците на оние организациони единици кај 
кои што се одржуваат курсевите, републичките финан-
сиски управи и другите стручњаци. 

5) Министерот ма финансиите на народната репу-
блика, односно органот вд точ. III под 2) од ова на-' 
патствие, секоја' година со решение ке именува испит-
на комисија за курсевите. Еден члсјн од комисијата е 
претргавител на персоналната служба, 

6) Поради обединување евиденцијата за одржу-
вање на овие курсеви »о финансиската струка орга-
ните од точката Ш под 2) на ова напатствие должни 
се пред отворањево на секо^мурс да ја известат пер̂ -
со нали ата служба на министерството на финансиите 
на народната република за отворањето на курсот. 

Ова напатствие влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

Бр. 2300 
27 декември 1949 година 

Белград 
Го .настапува Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, {Министер на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
Милентија Попович! е. р. 

бб. 

Бре основа на чл. 5 и 6 од Уредбата за мате-
ријали?^ помошт за децата ,на работниците (наместе* 
ницитс) и службениците („Службен лист на ФНРЈ" 
бр.. 109/49) во согласност со Министерот на трудот 
на ФНРЈ, Претседателот на Комитетот за заштита иаЈ 
народното здравје на Владата на ФНРЈ и по прибаве-
н о ^ мнение на Советот за заштита на мајката и детето 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНОТО СНАБДУВАЊЕ НА НОВО-
РОДЕНЧЕ ДЕЦА, ТРУДНИЦИТЕ И РОДИЛКИТЕ 

1. Трудниците што се превземени на обезбедено 
снабдување покрај потрошачките карти за текстил и 
обувки (ВП) со 80 куповни точкине што ги добиваат 
после навршувањето на 5 месеци трудното за лични 
потреби добиваат после 7 месеци труднота уште една 
потрошачка карта за вонредни птореби (ВП) со 100 
куповни точкици на кои можат да купат во продавни-
ците на трговските претпријатија комплетен пакет за 
спрема на новороденото дете и за потребите до 6 ме-
сеци »а старост, што содржува следен текстилен ма-
теријал: 

3 кошулчиња од танко платно, 3 бедници од три-
котажа, 3 капчиња, едно платено одел це, 9 тенки пе-
лени, 6 пелени од фланел, 5 метара платно за постела 
на детето, 2 кјебиња (од пг мук) 2 крпи 1 тоалетни 
сапун, 2 шишињ? за млеко, 2 цуцли и едно гумираиб 
платно. 

Трговските претпријатија должни се при склучува-
њето на договор да обезбедат за трудниците потребен 
број иа овие пакети. 

2) По завршетокот на 6 месеци детето добива 
редовна потрошачка карта и ИД за текстил и обувки. 

3) Мајките доилки со мали деца до 6 месеци што 
имаат право на обезбедено снабдување имаат прав:* 
на дополнително снабдување со артикли од сојузното 
обезбедено снабдување и тоа месечно: 

3.000 гр брашно, 500 гр шекјер, 400 гр маст и 200 
, гр месо. 

Овие артикли ке се издаваат на последни дополни-
телни! потрошачки карти за доилки што ке пропише 
Министерот на трговијата н снабдувањето на народ-
ната република. 

4) Покрај редовната потрошачка карта мајките 
доилките имаат право на дополнителна потрошачка 
карта- МД за предметите за исхрана (свеже месо, мле-
ко, јајца, сирење, иутер, мармалада и друго). 

Министрот на трговијата и снабдувањето на на* 
родната република во согласност со Министерот .на 
народното здравје на народната република, ке одреди 
видови и количини што ке се обезбедат на мајката 
доилка во текот на месецот. 

5) Ова решение влегува во сила 1 февруари 1950 
година. 

Бр. 1348 
28 јануари 1950 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдувањето 

на ФНРЈ, 
Осман Карабегович, е. р. 

Согласни: 
Министер на трудот на ФИРЈ, 

Љуб^о Арсов, е. р. 
Министер Претседател на Комитетот за заштита 

на народното здравје на Владата на ФНРЈ, 
др Павле Грегорио е. џ. 
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бб. 
Врз основа на ал. 4 ст. 2 од Уредбата за работ-

ничките тшшкуми и чл. 3 од Општата уредба за сти-
пендиите („Службен дист на ФНРЈ" бр. 96/47), до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ - СЛУШАТЕЛИТЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ 

ТЕХНИКУМИ 
1. На работниците од организационите единици на 

(Министерството на * електростопанството на ФНРЈ 
^претпријатија и друго), што се слушатели на работ-
ничките техникуми, може да им се намали работно-
то време најповеќе за 4 часа на ден, ако го бара тоа 
наставата во работничките техникуми и ако' со тоа 
не се доведува во прашање извршувањето на планот 
на организационата единица. Ова намалување може да 
изнесува за слушателите од Првата година 2 . часа, за 
слушателите од втората година 3 часа и за слушателите 
од третата година 4 часа. • 

Решение за намалувањето на работното време за 
секој' поодделен работник донесува директорот на 
претпријатието односно- старешината во согласност оо 
своето а дм ин ист р ати ви о - о и е р а т и в ното раководство. 

2. Изгубената , заработка поради намалувањето на 
работното воеме во смисла на точ. 1 ке им ја надо-
кнади на раФотнините-слушатели "на работничките тех-
никуми нивната организациона единица од средствата 
за стручното издигање на кадровите по прописите од 
Ошлтата уредба за стипендиите. 

3. Намалувањето на работното време и доделување 
накнада во форма на стипендија за изгубената зара-
ботка може да се врши само за р або тг ш цит е -сл у ш а -
тели на редовните класови на работничките техиикуми 
а не и за слушатели на припремните класови на тие 
техникуми. 

4. ОвзГрешение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југослав^'*", и се однесува на сите 
работници — слушатели на работничките техникуки 
што се запослени го ресорот на Министерството на 
електростопанството иа ФНРЈ без оглед да ли се ра-
ботничките техникуми под раководството на Мини-
стерството на електростопанство на ФНРЈ (генерални 
и главни Дирекции) или под раководство на други 
сојузни или републички министерства. 

Бр. 2540 
11 јануари 1950\година 

Белград 
Министер на електростопанството на ФНРЈ, 

инж Никола Петрович, е. р. 

67. 
Врз основа на чл. 5 од Уредбата за привремени ге̂  

норми и привремените технички прописи во градеа 
жништвото („Службен лист на ФНРЈ" бр. 32/47 и ре^ 
шението од Претседателот на Сојузната планска ко-д 
мисија бр. 5090/49 година за специфичниот карактер 
на железничките достови и пропусти како градежни,, 
работи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 87/49), доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ИЗРА-
БОТКА НА ПРОЕКТИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ МО-

СТОВИ И ПРОПУСТИ 
# 1) изработка на проектите на железничките 

камени и челични мостови и пропусти на железничките 
линии од јавниот саобраћај под управа на Министер-
ството на железниците на ФНРЈ и на индустриските 
линии и колосеци што имаат непосреден приклучок на 
овие линии, важат привремените технички пропси што 
се составен дел на ова решение а ке се печатат како 
посебно издани? на Министерството на железниците 
на ФНРЈ. 

2) Привремените технички прописи соложуваа! 
следно: 

I* Основните напатствија 
II. Сметковни^ оптеретувања 

ЈП. Проектирањето на камените Мостови, и про-
пусти 

IV. Проектирање на челичните мостови. 
* 3) За изработка на проектите од бетонски и ар-
мирано бетонски мостови и пропусти ке се донесат 
посебни прописи. 

- 4) Техничките прописи наведени под 1) ке важат 
како времени за пробниот период до 31 декември 1950 
година. Во времето до 1 октомври 1950 година можат 
да се стават забелешки на овие технички прописи, кои 
џ1то ке се земат во оглед при изработката на дефини* 
тивките технички прописи. 

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

М. бр. 2138 
18 јануари 1950 година 

Белград 
Министер на железниците на ФНРЈ, 

Тодор Вујасинович, е. р. 

68. 
Врз основа на чл. 36 од Уредбата за патните и 

селидбени^ трошкови на државните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 98/48)пронесувам 

ТРЕТО НАПАТСТВИЕ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ПАТНИ-
ТЕ И СЕЛИ ДОЕНИТЕ ТРОШКОВИ НА ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

I. Одредбите од ст. 1 под И ^а Првото Напат-
ствие за спроведување на Уредбата за патните и се-
лидбените трошкови на државните службеници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 19/49) ке се применуваат на * 
сите службеници како сојузни и републички така и на 
службениците на народните одбори, кога патуваат вен 
од местото на службување^ а во границите на подра-
чјето од еден околиски народен одбор. Ова се одне-
сува и на службениците во градовите што се издво-
ени од составот на околната. 

II. За постојани курирски патувања на утврде-
ните курирски линии може наместо дневница да се 
одреди паушална месечна накнада чии што износ не 
може да биде поголем од 70% од дневницата што Зи 
ја добил службеникот спрема бројот иа деновите про-
ведени на службеното патување. 

Висина на накнадата во границите на претходниот 
став ја одредува надлежниот член на владата или ста-
решината што е овластен од него. 

III. Накнада за селидбените трошкови во смисла 
на чл. 15 од Уредбата за патните и селидбените тро-
шкови на државните службеници пришт ја и на фами-
лијата на службеникот што оди на отслужување на 
редовен кадиовски срок, и тоа од местото на службу-
в а њ е ^ до местото во кое што ке се настани фами-
лијата. * 

Застареноста предвидена во последниот став на чл. 
15 од опоменатата уредба ке се примени и на побару-
вањата од оваа накнада. 

IV. Кога службеникот за време на траењето -на 
службеното патување, по една иста работа а пред 
завршетокот на работата поради која што отпатуваа 
се вракја во местото на службување™, пресметката 
ке се изврши на тој начин што ке се собере бројот 
на часовите проведени на работа вон од местото на 
службување^ и врз основа на вкупниот број на ча-
совите ке се пресмета бројот на дневниците. 

Времето до 6 часа проведено на службено пату-
вање не ч може да се ^ема во оглед кај пресметува-
њето на намнадата по претходниот став. 
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V. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во Службениот лист на Федерати^и^ 
Народна Република Југославија". 

Бр. 167 
24 јануари 4950 година 

Белград 
Секретар на Владата на ФНРЈ 

за персонална служба, 
Вељко Петрович, с. р. . 

У К & З И 
Брз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 

а иа предлог од Владата на ФНРЈ, Преаидиумот на 
Народната скупштина иа Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, донесува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НОВ И ОДЗИВАЊЕ НА ДО-
СЕГАШНИОТ ИЗВОНРЕДАН* ПРАТЕНИК И ОПОЛНО-

МОШЕН МИНИСТЕР ВО ТЕЛ АВИВ 

1) Се одзива и разрешава од должноста инж Бро-
зина Никола, досегашен извонреден Пратеник и опол-
помошен министер на ФНРЈ во Тел Авив. 

2) Се назначува за извонреден пратеник" и опол-
номошен Министер на ФНРЈ во Тел Авне Ми личев ич 
Никола, досегашен советник на Министерството на 
надворешните работи на ФНРЈ. 

Миџи,етерот на надворешните работи ке го извр-
ши овој указ. 

У. бр. 3 
4 јануари 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија -
Го застапува Секретарот 

Потпретседател, Претседател, 
М. Пијаде, е. р. др И. Рибар, е. р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а на предлог од Владата на ФНРЈ, Преаидиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, донесува 

У К А З 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПЕТРИЧ ЈАКША ОД ДОЛЖНО-
СТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМО-

ШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ТИРАНА 

Се одзива од својата досегашна должност Петрич 
Јакша, извонреден пратеник и ополномошен министер 
на ФНРЈ во Тирана. 

Министерот на Надворешните работи ке го извр-
ши овој указ. ^ 

У. бр. 5 
4 јануари 1950 година 

Белград 

Президиум на Кар однета скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Го застапува Секретарот 
Потпретседател, Претседател, 
М. Пијаде, е. р. др И. Рибар, е. р* 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а на предлог од Владата на ФНРЈ, Нрезидиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, донесува 

У К А З 

ЗА ОДЗИВАЊЕ НА ПИРЦ ХРАНЦА ОД ДОЛЖНО-
СТА НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМО-

ШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО БУЕНОС АИРЕС 

Се одзива од својата досегашна должност Пипа 
Франц, извонреден пратеник и ополномошен мини-
стер на ФНРЈ во Буенос Анарес. 

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

У. бр. 6 
4 јануари 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Го застапува Секретарот 
Потпретседател, Претседател, 
М. Пијаде, е. р. др И, Рибар, с._ р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а на предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, донесува 

У К А З 

ЗА ОДЗИВАЊЕ НА СТИЛИНОВИЧ МАРЈАН ОД 
ДОЛЖНОСТА НА АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ПРАГ 

Се одзива од својата досегашна должност Стили-
нович Маријан, Амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Праг. 

Министерот на Надворешните работи ке го извр-
ши овој указ, 

У. бр. 7 
4 јануари 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Го застапува Секретарот 
Потпретседател, Претседател, 

М, Пијаде, е. р. др И. Рибар, е. р. 

Врз основи на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а ~ла предлог од Владата на ФНРЈ, П,резилиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, донесува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК 
И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 

БУЕНОС АИРЕС 

Се назначува за извонреден пратеник и ололно-
мсшен министер на Федеративна Народна Република 
Југославија во Буенос Аирес Стилинович Маријан, 
досегашен амбасадор на ФНРЈ во Праг. 
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Министерот на надворешните работи ке го извр-
ши овој указ. 

У. бр. 8 
4 јануари 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федедативна Народна Република Југославија 
Го застанува Секретарот 

Потпретседател, Претседател, 
М. Пијаде, е. р. др И, Рибар, е. р. 

• " * " 1 1 ѓ • 

Р Ш Е Н И Л 
За директор на Товарната на сплошните метални 

инструкции „Франц Леско<шек',, Марибор — Тезно, со 
решение од Министерот на тешката индустрија на 
ФНРЈ бр. 4926/49, е назначен Шеик Јоже, досегашен 
Помошник на директорот на Титовите заводи „Ли-
тострој". 

За дирек1ор на Фабриката за електричните ма-
шини, „Раде Кончар" во Загреб со решение од Мини-
стерот на тешката индустрија на ФНРЈ бр. 716/49 
е назначен Врпка Винко, досегашен директор на фа-
бриката на вагони „Јасеница" — Смедеревска Па-
ланка. 

За директор на планот на Главната дирекција на 
сојузната електрони ду стрија на ФНРЈ бр. 5054/49, е 
назначен Мусулин Светозар, досеѓашбн индустриски 
»нжин$р на истата дирекција« 

За директорот на фабриката на земјоделски ма-
шини „Победа" — Нови Сад, со решение од Мини-
стерот ш тешката индустрија на ФНРЈ бр. 8191/49, 
е назначен Живкович Лазар, досегашен директор на 
претпријатието „Авторемонт" „Бачка" Нови Сад. 

За главен инженер на Индустријата на машини 
локомотиви и мостови „Пуро Гјакович" — Славонски 
Брод, со решение од Министерот на тешката инду-
стрија на ФНРЈ бр. 8684/49, е назначен Клањшек Фра-
њо, досегашен индустриски техничар од истата фа-
брика. 

За директор на Реонската дирекција за обработка 
на тутун во Ниш, со решение од Министерот на ле-
сната индустрија на ФНРЈ бр. 7665/49, е назначен 
Ранковим Драгомир досегашен службеник на истата 
дирекција. 

За директор на планот на Главната дирекција на 
сојузната графичка индустрија, со решение од Мини-
стерот на лесната индустрија на ФНРЈ бр. 6979/49, 
е назначен Јованович Боголуб, досегашен секретар 
на Централната управа на синдикатите на работниците 
и службениците од графичката индустрија ва ФНРЈ. 

За помошник на директорот на претпријатието 
Рафинерија на нафта Ријека, со решение од Мини-
стерот на рударството на ФНРЈ бр. 9959/49, е назна-
чен Деспот Петар, досегашен помлад управен рефе-
рент на Материјалниот первиз во Загреб. 

За помошник директора на претпријатието за 
производство на нафта Долна Лендава, ^о решение 
на Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 1107/49, 
е назначен Јакулин Сава, бивши секретар на ОЗКЗ 
Доња Лен да« а« 

За главен инженер на рудникот „Алексинац", со 
решение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр* 

9725/49, е назначен Перишич Мирко, досегашен по• 
. млад инженер на истиот рудник. 

За директор на претпријатието, за производство 
на нафта — Гојло со Решение од Министерот на ру-
дарството на ФНРЈ бр. 9087/49 е назначен Ердељац 
Петар, досегашен директор на централната машинска 
работилница во Загреб. 

За помошник на директорот на рудникот „Какањ" 
со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ 
бр. 10268/49, е назначен Буза Мустафа* досегашен 
индустриски рабоговодител на истиот рудник. . 

За главен инженер на Сенско — ресавските руд-
ници- на јаглен со решение* од Министерот на рудар-
ството на ФНРЈ бр. 5525/49, е назначен Миладиновиќ 

боривоје, досегашен, шеф на оператива.та на произ-
водството од истиот рудник. 

За директор на рудникот на јаглен Соко, со реше-
ние од Министерот на рударството на ФНРЈ- бр. 
9585/49, е назначен Дедич Миливоје, досегашен ин-
дустриски работоводнтел на Металното 1*ретпријатие 

ѕво Лесковац. 

За помошник на д&р^торот на* Рудникот на м^к 
јаглен'Ра сти ик со решеног од Министерот на .рудар-
ството иа ФНРЈ, бр. 8103/49, е •назначен Слуга Иван, 
досегашен работник на Фабриката" за Цемент Трбовје. 

За помошник на директорот на Истароките ја-
гленокоп« Раша, со решение од Министерот на-рудар-
ството на ФНРЈ бр! 11590/49, е назначен Ницич Марио, 
досегашен претседател на синдикалното векје во Раша. 

За директор на рудникот на лигнит Крека со ре-
шение од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 
9945/49, е назначен Бешлагич. Хуска досегашен по-
мошник на директорот на рудниците на мрк јаглен 
„Тито—Бановиќ ји' 

За помошник на директорот на Иванечките руд-
ници со решение од Министерот на рударството на 
ФНРЈ, бр. 8146/49, е назначен Гвајдек Иван, досегашен 
управник на погонот Ладање Доње. 

За директор на прекријатието за производство и 
преработка на уљани шкриљци Мирановац, со решение 
од Министерот на рударството на ФНРЈ бр. 2028/49, 
е назначен Брансшевич Никола, досегашен директор 
на претпријатието „На-Ма". 

За дирек гор на претпријатието на „Југонафта", 
со решение од Министерот на рударството на ФНРЈ 
бр. 11003/49, е назначен Мартинович Гојко, досегашен 
директор на Рударското-набавно-иродавното претпри-
јатие. 

За управник на Заводот за геолошки истражувања 
за Народна Република Словенија, со решение од Ми-
нистерот на рударството на ФНРЈ бр. 10136/49, е на-
значен Жвоѓар Станислав, досегашен началник на 
Одделението транспортниот план на Министерството 
на рударството на ФНРЈ. 

За помошник за директорот по општите работи на 
Рудникот на мрк јаглен „Тито—Бановини", со ре-
шение од Министерот на рударството на ФНРЈ брѕ. 
8582/49, е назначен Веш ови ч Смаил, постар админи-
стративен манипулант на истиот рудник 

Со решение од Министерот на соопштенијата на 
ФНРЈ бр. 535/49, се назначени: за началник на Ф*г-
н аноиоко-кгнигов одств ен ото обиделе ш*е на Министер-
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ството на соопштенијата на ФНРЈ, Калопер Милош, 
досегашен вршител на истата должност и за началник 
на Управата за - стручно издигање на рботниците и 
службениците на Министерството на соопштенијата на 
ФНРЈ Кресоевич Бранко, досегашен вршител на иста-
та должност. 

За Главен директор на Главната дирекција на па-
раходоградбите, со решение од Министерот на соо-
пштенијата на ФНРЈ бр. 537/50, е назначен Неши* 
Антоние, досегашен повисок индустриски инженер на 
Министерството на соопштенијата на ФНРЈ. 

За началник на Организационото-инструкторсксдо 
одделение на Министерството на шумарството на 
ФНРЈ, со решение од Министерот на шумарството на 
ФНРЈ бр. 82/50, е назначен Марјанова Павле, до-
сегашен повисок шумарски инженер на истото ми-
нистерство. 

За началник на Ревизионото одделение на Мини-
стерство на градените на ФНРЈ, со решение од Ми-
нистерот на градежните на ФНРЈ бр. 60/50, е назна-
чена Флего Олга, досегашен секретар на истото Мини-
стерство* 

За заменик на генералниот директор за кадрови 
на Генералната дирекција на градежното претприја-
тие „Нови Београд" со решение од Министерот на 
градежите на ФНРЈ бр. 65/50, е назначен Јовани* 
Стаменко. 

За началник на Планот на цените и финансиите 
на Министерството на градежите на ФНРЈ со реше-
ние од Министерот на гра-дежите на ФНРЈ бр. 59/50, 
е назначен Данулович 'Петар, досегашен началник на 
ревизионото одделение на истото Министерство, 

За помошник на Генералниот директор за органи-
зациони прашања на Генералната дирекција на гра-
дежното претпријатие „Нови Београд", со решение 
од Министерот на градежите на ФНРЈ бр. 53/50, е 
назначен Рад итич Богдан, досегашен заменик на ге-
нералниот директор за кадрови од истата дирекција. 

За началник на Оперативниот план и евиденција 
на Министерството на г р а д е ж ^ на- ФНРЈ со решение 
од Министерот на грабежите на ФНРЈ бр. 149/50, е 
назначен Павлович Бранислав, досегашен повисок 
градежен инженер на истото Министерство. 

За директор на Трговскиот биро; во Њујорк, со 
решение од Министерот на надворешната трговија на 
ФНРЈ бр. 149/50, е назначен Хабјанич Бено, досега-
шен трговински изасланик во САД. 

За секретар на Министерството на надворешната 
трговија на ФНРЈ бр. 5491/49, е назначен Мартич Ла-
зар, досегашен повисок комерцијални на истото Ми-
нистерство. 

За помошник на директорот на претпријатието 
„Агропродукт", со решение од Министерот на надво-
решната трговија на ФИРЈ бр. 151/50, е назначен Мар-
тинови* Никола, досегашен повисок економист на Ми* 
нистерството ^ а надворешната трговија на ФНРЈ. 

За трговински изасланик во Египет, со решение 
од Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ 
бр. 5359/49, е назначен Маравич Драгомир, досегашен, 
повисок комерцијалист на Министерството на надво-
решната трговија на ФНРЈ. 

ИЗ СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
М НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВКИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер« 
цеговине" во бројот 1 од 5 јануари 1950 година обја-
вува: 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за Генералниот план за одбрана од поплава на под-
рачјето на Босанска Посавина и подрачјето на реката 
Млада (прилог); 

Во бројот 2 од 12 јануари 1950 година објавува: 
Решение за границите на туристичките заштитни; 

предели на Борачко Езеро, Јахорина и Требевикја; 
Наредба за лозјарските и овоштарските реони во 

кои што лозјата н овоштарниците нема да се засме-
туваат во обработлива поврвнина при задолжителниот 
откуп на добиток и свињи; 

Наредба за лозарските и овоштарските реони в« 
кои што лозјата и овоштарниците нема да се засме-
туваат во обработлива поврвнина при одредувањето 
на задолжително продавање житарица 

Напатствие за одредување участието во пазари* 
шната добивка на занаетските задруги и претпријатија. 

е О Д Р Ж А Ј 
Страна 

55. Указ за намалувањето на Сојузната из-
борна комисија — — — — — 109 

56. Уредба за редот во луките 109 
57. Уредба за материјалната одговорност на 

службениците во ресорот на Министерство-
то на соопштенијата на ФНРЈ — — 111 

58. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за повластици ге во возење на ратните 
воени инвалиди и останал ит е лица кои што 
уживаат инвалидска-заштита — ' 112 

59. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за пренесувањето на државните сто-
пански ппешријатија од надлежноста на 
еден во надлежност на друг државен орган 113 

60. Уредба за камените и допуните на Уред-
бата за данок на добивката 114 

61. Решение за даночната стопа на данокот на 
добивката — —- 115 

62. Правилник за организацијата и работениот 
на комисијата за работни норми во елек-
тростопанството — — — — — — —,— 116 

63. Правилник за премиите за заштеда на го-
риво и мазиво на пловните обести во екс-
плоатација на внатрешните пловидба — — 117 

64« Напатствие за спроведување на Правилни-
кот за приправничката служба, стручните 
испити и стручните курсеви во финанси-
ската струка — —• 118 

65. Решение за дополнително снабдување на 
трудииците, роднините и ново родените деца 120 

66. Решение за смалување на работното време 
на работниците-слушателите на работнички-
те техникуми 121 

67. Решение за привремените технички прописи 
за изработка на проектите на железничките 
мостови *и пропусти 121 

68. Трет«? напатствие за спроведување иа Уред-
бата за патните и селидбените трошкови на 
државните службеници — — — — 121 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул* бр« 20, 
» Директор и одговорен уредник Слободан М, Нешови*, Мајке Јевросиме бр. 20. —• 
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