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418. 
О Д Л У К А 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТ-
ВРДУВАЊЕ УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ШТО 

СЕ ДОНЕСЕНИ ОД И ЈАНУАРИ 1950 ГОДИНА 
ЗАКЛУЧНО ДО 26 ЈУНИ 1950 ГОДИНА 

Сојузното в ек је на Народната скупштина на ФНРЈ 
на својата III седница одржана на I вонредно засе-
дание (од второто свикување) на 27 јуни 1950 година 
во Белград и Векјето на народите на Народната скуп-
штина на ФНРЈ на својата III седница што е одржана 
на I вонредно заседание (од второто свикување) на 
27 јуни 1950 година во Белград донесоа истоветни 
одлуки кои што гласат: 

Се потврдуваат уредбите што ги донела Владата 
на ФНРЈ од 11 јануари 1950 година заклучно до 26 
јуни 1950 година врз основа на чл. 1 од Законот за 
овластувањето на Владата на ФНРЈ да донесува уред-
би но прашањата на народното стопанство од 4 фе-
вруари 1946 година, и тоа: 

1) Уредбата за у стаду вање на работната сида и 
за ускладување™ плановите на работната сила со 
планот на платниот фонд и со планот на осигурамото 
снабдување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 4 / ф ) ; 

2) Уредбата за одобрување на завршните сметки 
на задругите и околиските сојузи на земјоделските 
задруги — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/50); 

3) Уредбата за техничките стандарди — („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/50); 

4) Уредбата за укинување на генералните дирек-
ции за јаглен за народните републики Србија, Хрват-
ска, Словенија и Босна и Херцеговина — („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/50); 

5) Уредбата за изменување и дополнување на 
Уредбата за пренесување на државните стопански 
претпријатија од надлежноста на еден во надлежност 
на друг државен орган — („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/50); * 

6) Уредбата за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за данокот на доход — („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/50); 

7) Уредбата за откуп на волна во 1950 година — 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/50); 

3) Уредбата за платите на работниците и учени-
ците во угостителството — („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/50); 

9) Уредбата за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за присобирана и расно хелба на старо, же-
лезо — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/50); 

10) Уредбата за трговијата по врзаните цени — 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50); , 

11) Уредбата за унапредувањето на задружното 
сточарство.— („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50); 

12) Уредбата за изменувања на Уредбата за о б и -
вањето и работењето на Сојузниот статистички- уред и 
статистичките уреди во народните републики — („Слу-
жбен лист $ Г Ф Н Р Ј " , бр. 27/50); 

13) Уредбата за слободното продавање и цените 
на стоката од широкото трошење — („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/50); 

14) Уредбата за ревизија и ликвидација на фон-
довите, административните депозити, оставите, кауци-

ј е и паричните средства на билните здруженија — 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/50); 

15) Уредбата за редот и сигурноста на железни-
ците — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/50); 

16) Уредбата за структурата на цената и фондот 
на раководството на железничкиот превоз — („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 30/50); 

17) Уредбата за дополнување на Уредбата ,за лик-
видација на односите што настанале со конфискаци-
јата на имотот — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/50); 

18) Уредбата за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за задолжителниот откуп на добитокот и 
свињите во 1950 година — („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 34/50); 

19) Уредбата за доделување трактори, земјодел-
ски машини и орудија на селанските работни задруги 
и за фондот чна механизација и инвестициона изград-
ба на задружното земојделие — („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 38/50); 

20) Уредбата за укинување на генералните и глав-
ните дирекции и управи во надлежност на органите 
ка Владата на ФНРЈ — („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 38/50); . V , . 

21) Уредбата за елементите на продаваната цена 
на угостителоките услуги во угостителските дук јани 
на државните угостителски претпријатија, кои што во 
продавната цена на угостителските услуги ја засмету-
ваат добивката и данокот — („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 39/50); 

22) Уредбата за утврдување способноста за пло-
видба на бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ 
— („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/50); 

23) Уредбата за бродските документи и книги на 
бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ — („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 40/50); и 

24) Уредбата за регулирање производството и 
прометот на отрови — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
40/50). 

27 јули 1950 година 
Белград 

Претседател • Претседател 
на Векјето на народите, на Сојузното векје, 

јосип Видмар, е. р. Владимир Симич, е. р. 

419. 
Врз основа на чл. 45 од Основниот закон за 

управувањето со државните стопански претпријатија 
и повисоките стоп,'неки здруженија од страна на ра-
ботните колективи, а со цел да се спроведат избо-
рите на работничките совети и управните одбори што 
кг управуваат со државните стопански претпријатија 
до редовните избори на овие органи во 1951 година!, 
Владата на ФНРЈ п р о п н у в а 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРВИТЕ ИЗБОРИ НА 

РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ И НА УПРАВНИТЕ 
ОДБОРИ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Првите избори на работничките совети на др-
жавните стопански претпријатија ке се извршат на ј -
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далеку до 15 септември 19€0 година, а на начинот 
што е преписан во она напатствие. 

2. Работничките совети што се избрани до влегу-
вањето во сила на ова напатствие, ке се сметаат како 
избрани во смисла н а Основниот закон за управување 
со државните столарски .'Претпријатија и повисоките 
стопански Здруженија од страил на работните колек-
тиви (во натамошниот текст:. Закон за управувањето) 
и ке ги превземат сите функции што им п р и п а ѓ а а т 
на работничките совети по то ј закон. 

3. Изборите за работничките совети и управните 
одбори на државните стопански претпријатија се вр-
шат со тајно гласање. 

4. Изборите за работничките совети се вршат по 
списоци на избирачите. 

5. За правилното применување на законот при 
извршувањето на изборите за работничките совети 
решава околискиот суд. 

6. Бро јот на Членовите од работничкиот совет за 
сакое претпријатие го определува, по предлог на син-
дикалната организација, извршниот одбор на околи-
скиот, градскиот односно реонскиот народен одбор, а 
в о границите на бројот што е определен во членот 
10 од Законот за управувањето (15—120), воде јк ји 
сметка за бројот на з а л о ж е н и т е работници и службе-
ници во претпријатието и за важноста на претприја-
тието. 

Ова определување ке се изврши и на секое прет-
пријатие ке му се соопшти најдоцна 15 дена после 
влегувањето во сила на ова напатствие. 

7. По одредбите од ова напатствие к е ' с е извршат 
и избори за работничките 'Совети и управните одбори 
и кај стопанските претпријатија ва општествените 
организации. 

8. Во претпријатијата што имаат 6 или помалку 
работници не се избира управни одбор, а правата и 
должностите на управниот дбор ги врши целиот ра-
ботен колектив. 

9. Материјалот и техничката помоли- во .работите 
околу избирањето на работничките совети и на упра-
вните одбори н а претпријатијата ке го обезбеди ди-
ректорот на претпријатието. 

II. РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ 
10. Срокот за распишувањето н а изборите на те-

риторијата од народната република по определува 
владата на народнана република. 

11. Во текот н а срокот што ке го определи владата 
на народната република, извршниот одбор на околи-
скиот, градскиот односно реонскиот народен одбор, 
по набавеното мнение о д синдикалната организација 
на претпријатието1, го утврдува денот на изборите за 
секое претпријатие на подрачјето од народниот одбор. 

Извршниот одбор р а с п н у в а избори најмалку 15 
дена пред денот на изборите. 

12. Расиисувањето на изборите з а претпријатијата 
што се простираат на новек је околии го врши сове-
тот за законодавство и изградба на народната власт 
ш владата на народната република, а за претприја-
тијата што се простираат на териториите од повекје 
народни републики — Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

Овие органи надлежни се што се однесува д о 
такви претпријатија и за. други изборни дејствија кои 
што со ова напатствие се ставени во надлежност иа 
народните одбори. 

III. И З Б И Р А Њ Е РАБОТНИЧКИ СОВЕТ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕ 

а) Органи 
13. Органи за спроведување на изборите за ра-

ботничките совети се: изборна комисија, комисија за 
изработка списоци на избирачите и избирачки одбори. 

14. Изборната комисија има 5 члена, а комисијата 
за изработка на списоците на избирачите од 3—5 
члена. Овие комисии ги назначува управата па син-
дикалната организација о д редот на работниците и 
службениците на претпријатието, кои Што имаат из-
бирачко право'. 

Синдикалната организација должна е да ги на-
значи овие комисии утре ден после распишувањето на 
изборите. 

Изборната комисија избира помегју своите чле-
нови претседател, и секретар, а комисијата за изра-
ботка на списоците на избирачите само претседател. 

15. Комисијата за изработка на списоците на из-
бирачите состава список ка избирачите, го изложува 
на увид, прима поплаки и списокот со примените по-
плаки го испракја до изборната комисија . 

16. Изборната комисија раководи со изборите за 
работничкиот сонет и следствено на тоа ги врши овие 
работи: 

а) го потврдува списокот на избирачите и ре-
шава за поплаките; 

б) поима кандидатски листи и ги потврдува; 
в) определува колку во едно претпријатие ке 

•има гласачки места; 
г) назначува за секое гласачко место одделен 

избирачки одбор; 
д) го утврдува резултатот на изборите и го 

прогласува; и 
г ј ) води записник па своето работење. 

17. Избирачкиот одбор, составен од три члена, 
раководи со изборите на своето гласачко место, в о д и 
записник за своето работење, и изборниот материјал 
го предава на изборната комисија. 

Да ли во едно претпријатие ке има само едно 
гласачко место или иовекје , и каде ке бидат тие се 
определува с о оглед на бројот на избирачите и да-
лечината на поодделни погони, работилница и други 
единици) имајкји пред вид бројот на избираните на 
едно гласачко место по возможност да не биде по-
голем од ЗОО. 

18. Околискиот суд решава по жалбите поради 
отфрлувањето на кандидатските листи и поради не-
правилностите на поодделни изборни дејствија или 
в »опште на изборите. 

б) Список на избирачите 
19. За да јѓе утврди избирачкото пфазо за .изби-

р а њ е на работничкиот совет комисијата за изработка 
списокот н а избирачите во секое претпријатие состава 
список на избирачи, во к о ј што се з а т н у в а а т работ-
ниците на претпријатието што спрема постоекјите 
.прописи склучиле договор за работа, како и другите 
службеници на претпријатието. 

Работниците и службениците на кои што до де-
нот или н а самиот ден на изборите им преостанува 
работниот односно службеничкиот однос како и оние 
што го изгубиле избирачкото право врз основа на 
судска пресуда, немаат право да гласаат и нема да 
се внесуваат во списокот на избирачите. 

Во списокот на избирачите, ко ј што се состава 
во два примерка, избирачите се запишуваат по азбу-
чниот ред о д презимето, означувајќи го само прези-
мето, името и татковото име. 

Списоците на избирачите ке се изработат во сите 
претпријатија, на јдоцна за три дена после растопува-
њето на изборите. 

Списокот на избирачите го заверуваат сите чле-
нови н а комисијата за изработка на списокот на из-
бирачите. 

20. Во претпријатијата во кои што има понекје 
гласачки места . з а секое гласачко место се состава 
одделен список на избирачи во два примерка, и во 
нив се запишуваат само избирачите што . ке гласаат 
на односното гласачко место. 

21. Ако е списокот на избирачите составен и за-
верен, комисијата за изработка на списокот на изби-
рачите го изложува* на увид. Ако претпријатието има 
повекје гласачки места, на секое гласачко место се 
изложува само списокот на оние избирачи што 
гласаат на тоа гласачко место1. 

22. Списокот на избирачите останува изложен на 
увид 3 дена. (Во тоа време секое лице што е .запо-
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стоено во. односното претпријатие има драво да даде 
ћо плака било што самото тоа! или некое друго лице 

јј&е е записано во ение окот, или дека е записано. 
Покрај поплаката може д а се обрнува внимание по-
ради неправилно напишани имиња. 
! Поплаките се чинат писмено или усно макар на 
кој член од комисијата за изработка список на из-
бирачите. Членот Аа кој што поплаката му е напра-
вена усно, ке сочини за тоа белешка. 

Комисијата за изработка на списокот на избира-
ните решава за примените поплаки, и доколку не ке 
ги уважи, ги испраќаа на решавање до изборната ко-
мисија. 

в) Кандидирање 
23. Кандидатска листа за избирање членови на 

^работничкиот совет може да поднесе синдикалната 
организација!, а и определен број работници и слу-
жбеници на претпријатието, што имаат избирачко 
право. 

24. Кандидатската листа што ја поднесува синди-
калната* организација што ја утврдува на состаноците 
Од членовите на организацијата!, а ја поташкува прет-
седателот и секретарот и број на предлагачи што е 
Определен во точ. 25 од ова напатствие. 

Кандидатска листа поднесена од определен број 
на работници и службеници мораат да ја потпишат 
Предлагачите. 

25. Во претпријатијата што имаат до 500 работ-
ници и службеници бројот на предлагачите мора да 
изнесува најмалку една десетина од вкупниот број 
на работниците и службениците од претпријатието 
;к!ои што имаат гласачко право, но со тоа бројот на 
предлагачите да не може ни во каков случај да биде 
(Помал од 5. Во претпријатијата што имаат повекје 
;6д 500 работници и службеници бројот на предлага-
чите мора да биде барем онолкав колку што е бро-
дот на членовите од работничкиот совет кој што ке 
јСе избере. Помегју предлагачите мораат да бидат ра-
мномерно застапени работните колективен од пооддел-
ни погони и други единици на претпријатието. 
ј 26. Може да се кандидира! за член на работнич-
киот совет само лице што е записано во. списокот на 
Избирачите на односното претпријатие. 

Кандидатите не можат да бидат членови на из-
борната комисија. Ако е кандидиран член на изборна 
Комисија се назначува нов член на изборната коми-
н а . 

27. Предлагачите мораат да предложат онолку 
Кандидати колку што се бара членови за работнич-
киот Совет. 

Составот на кандидатската листа мора да биде 
таков да се запази сразмерниот однос ио маг ју работ-
ниците што работат во основното производство' од-
носно во основната стопанска дејност и другите ра-
ботници и службеници на претпријатието во смисла 
на законот. 

На една кандидатска листа не може да биде по-
р е д е од две третини кандидати што се кандидираии 

• иа некоја друга кандидатска листа, 
28. Кандидатските листи и се предаваат на из-

борната комисија најмалку седум дена пред денот на 
Изборите. Со кандидатската листа мора да се поднесе 
и писмана, а исклучително да се даде и усна, изјава 
да секој кандидат дека ја прима кандидатурата. Ова 
Изјава може да биде заедничка. 

Изборната комисија, веднаш после поднесување-
то, ја прегледува секоја кандидатска листа што ке и 
биде поднесена и утврдува да лп е правилно соста-
вена, да ли е достаточен бројот па кандидатите и да 
ли имаат избирачко право* 
-, Ако изборната комисија при прегледувањето на 
кандидатската листа примети некакви неуредност, 
нема. да ја прими листата, туку ке. ги извести пред-
лагачите во што се состои неуре дноста, ке ги научи 
како да ги отклонат и ке им соопшти поправената 
миста дека можат да ја предадат најдоцна утреден, 

29. Ако е кандидатската листа уредна, изборната 

комисија ја прима и става на неа потврда во која 
што се означува ко ј ја предал листата, на кој ден 
и во колку часа, и да ли е листата уредна. Иста таква 
потврда комисијата предава на лицата што .ја Донеле 
листата. 

Кај случајот на кандидатска листа која што била 
неуредна, па дополнително е поднесена, уредноста се 
цени само спрема оние поранешни недостатоци на 
мои што на предлагачите им било оорнато внимание 
при првото поднесување на листата. 

Ако е кандидатската листа која што по втор пат 
се поднесува неуредна, изборната комисија ке ја от-
фрли, наведувајкји ги причините, на неуре.пласта. Сво-
ето решение .комисијата ке го напише на самата листа 
и ке го предаде на подносителите на истата. 

30. Жалба поради отфрлу вање на кандидатскана 
листа може да поднесе секој предлагач од тла листа. 
Жалбата се поднесува до околискиот суд непосредно, 
во -срок од 24 часа од моментот кога отфрланата ли-
ста е вратена на подносителите. 

По случај на жалбата поради отфрлувањето на 
кандидатската листа, судот може ^а го поништи ре-
шението од изборната комисија со кое што е отфр-
лена кандидатската листа', па да ренат да се прими 
и да се потврди, или да. определи по дносите тате на 
листата да ти отклонот недостатоците на листата и 
да ја предадат на изборната комисија во срок од 24 
часа. 

Решението за жалбата судот го донесува во ср^к 
од 24 часа од приемот на жалбата и го нега : аф ло 
изборната комисија. 

Против решението на околискиот суд нем:; меси) 
на жалба. 

31. Кандидатска листа што ја потврдила избор-
ната комисија или околискиот суд, изборната коми-
сија ја умножува во потребен бпој примерни. 

Потврдените кандидатски листи изборната коми-
сија ги истакнува »а. сите места каде што ке се ЈУМНИ 

гласањето а и. на други места што им се .десно .при-
стапиш на избирачите, и Тоа кајман,ку на ист гена 
пред денот на изборите. 

32. Кога е кандидатската листа изложена на увид, 
или пред изложувањето, може да се поднесе допол-
нување на таа кандидатска листа со кози кандидати 
за работничкиот совет, но со тоа бројот на гауп 
предложените кандидати да не може да бите поголем 
од една третина од вкупниот број на кандидатите. 
Предлагачите на ова дополнување не можат да би-
дат лица што ја предложиле самата кандидатска ли-
мета а нивниот број мора да изнесува, барем половина 
'ОД бројот што е предвиден во точ. 25 од ова напат-
ствие. 

Ова дополнување на кандидатската листа го .пот-
врдува изборната комисија и го истакнува со канди-
датската листа најдоцна еден ден трет. денот на из-
борите. Дополнувањето на, кандидатската листа мора 
Да биде изрично означено како дополнување. 

Против решението од изборната комисија со која 
што се отфрлува дополнувањето на кандидатската 
листа предлагачите имаат право на- жалба до околи-
скиот суд. 

г) Гласање 
33. Гласањето за избирање на работничкиот со-

вет се врши на гласачките места, што ги одредила 
изборната комисија. "Времето на изборите го опреде-
лува изборната комисија во согласност со синдикал-
ната организација, тека истиот дсс; та можат да 
гласаат работниците што работат во поодделни смести 
Времето што е определено за гласање по правила 
не може да биде подолго од 12 часа. 

34. При гласањето и пребројувањето на гласо-
вите присуствува еден претставник од секоја канди-
датска листа. 

35. Спроти денот на изборите или на самиот ден 
на изборите што овиси од далечината на гласачкото 
место, изборната комисија го предава на избирачкиот 
одбор изборниот материја« и списокот на избирачите 
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за одреденото гласачко место. Избирачкиот одбор ра-
ководи на изборот на своето гласачко место. 

36. Во просторијата дека се врши гласањето мора 
да биде наместена маса со изборниот материјал, из-
бирачкиот список, за секоја кандидатска листа онолку 
гласачки лнстчиња колку што има избирачи' за до-
тично™ гласачко место и гласачка кутија во која се 
спуштаат гласачките листчиња на кандидатските ли-
ст и за кои што се гласа. 

На секое гласачко лист че мораат да бидат попи-
сано 1 како имињата на кандидатите на таа листа, 
така п имињата на дополнителните кандидати. За се-
ко ја кандидатска листа мораат да бидат изработени 
одделни гласачки л ист ч нтв а. Сите гласачки листчиња 
мораат да бидат иста бо ја и големина. 

37. Во просторијата дека се врши гласањето мора 
да се уреди барем еден, а по возможност и по кек је 
простори така оградени во нив -да не може да се 
гледа од другиот дел на просторијата. Во тој простор 
треба да би де наместено сандаче за фрлање на ли-
стите за кои не се- гласа, изработен така да се обе-
збеди тајноста на гласањето. 

38. Кога ке влезе избирачот во просторијата во 
која што се врши гласањето, по соопштува своето име 
на претседателот на избирачкиот одбор. 

Претседателот проверува во списокот на избира-
чите да ли е избирачот записан во списокот. Ако не 
е записан, претседателот нема да го пушти да гласа, 
освен ако поднесе потврда дека е записан во списо-
кот на- избирачи на друго гласачко место на истото 
претпријатие. 

Претседателот му дава на избирачот по едно гла-
сачко листче за с е л ја кандидатска листа и му обја-
снува на кој начин ке гласа. 

39. Со добавеното гласачко л и с т е или со по в скј е 
листчињз, ако има пее ек је кандидатски листи, изби-
рачот влегува во заградениот простор. Кандидатските 
листи за коп што избирачот не сака да гласа ги уни-
штува, а го задржува- гласачкото листче од онаа кан-
дидатска л и п а за ко ја што сака да гласа. На гласач-
кото ли ст че од онаа кандидатска листа за која што 
сака да гласа, избирачот може да ги прецрта ими-
њата на лицата за кон што не сака да гласа а наме-
сто нив ги запишува имињата на лицата што не се 
на листата, а за кои што то ј сака да гласа. Потоа го 
завиткува гласачкото листче, излегува од оградениот 
простор оди до масата дека се назо тја претседателот. 
Избирачот му покажува на претседателот дека има 
само едно гласачко ли-стче и го спушта во кутијата 
за гласање. Потоа избирачот го напушта избирачкото 
место. 

40. Ако е избирачот неписмен, може да дојде на 
избиралнште со друго лице што е писмено. Во таков 
случај претседателот ке дозволи покрај избирачот во 
оградениот простор да влезе и ова лице, но во гла-
сачката кутија избирачот сам има да го спушти гла-
сачкото лис. те. 

д) Утврдување резултатот на гласањето 
41. После завршеното гласање избирачкиот одбор 

најпрво пребројува колку избирачи било на спи-
сокот, колку гласале вкупно, -потоа колку која кан-
дидатска листа добила гласови, и на крајот колку на 
која кандидатска листа добил секој неодделен кан-
дидат. Овие факти избирачкиот одбор ги утврдува 
записнички и со другиот изборни материјал го опфаќа 
до изборната комисија, 

42. Изборната комисија кога ке го добие матери-
јалот од сите гласачки места, го утврдува резултатот 
на изборите спрема податоците_ о д записниците о д 
сите избирачки места. 

Ако во претпријатието има пов ек је гласачки ме-
ста, изборната комисија ги собира гласовите што се 
дадени за секоја кандидатска. листа и за секој кан-
д и д а Потоа утврдува кои кандидати се избрани. 

За избрани се сметаат кандидатите што имаат 
н а ј п о в е ќ е гласови на листата што добила н а ј п о в е ќ е 
гласови. Утврдувањето кои кандидати добиле дајпо-

вскје гласови на . таа листа се врши така од листата 
што добила "мајно век је гласови да се испишуваат кан-
дидатите по ред спрема бројот на доблесните гласови, 
к и н и с у в а ^ ји од кандидатот што добил на јповек је 
гласови. Како кандидати се сметаат и лицата чиите 
имиња ги испишале самите избирачи на гласачките 
листчиња. Од така поредени кандидати се сметаат 
дека се избрани онолку кандидати со на јиевек је гла-
сови колку што членови се избира за работничкиот 
-совет. 

Ако два или повекје о д последните кандидати 
добиле еднаков број на гласови', се смета дека е 
избран оној кандидат ко ј што е уписан на кандидат-
ската предложена листа пред другите. 

43. Ако биле истакнати три или товекје кандидат-
ски листи, а ниедна не добила апсолутно мнозинство 
о д дадените гласови, изборната комисија одредува 
нови избори најдоцна 8 дена после првите избори. 
За повторните избори можат да се поднесуваат носи 
кандидатски листи. 

44. Изборната комисија го прогласува веднаш ре-
зултатот на гласањето и на секој избран кандидат му 
издава уверение за тоа дека е избран. 

За резултатот на гласањето изборната комисија 
ке ја извести синдикалната организација , народниот 
одбор и директорот на претпријатието. 

45. .Жалба поради неправилности на поодделни 
изборни дејствија или на изборите вашите се подне-
сува до околискиот суд непосредно во срок од 3 дена 
после прогласувањето на гласањето. 

Жалба може да поднесе извршниот одбор на на-
длежниот околиски,, градски односно реонски народен 
одбор, јао кн от обвинител, синдикалната с р б и з а ц и ј а 
на претпријатието а и секој кандидат и предлагач на 
кандидатската листа. 

По случај на жалбата, судот може да го. поништи 
изборот на сите гласачки места или само на некои, 
ако биле неправилностите од влијание на резултатот 
на изборите. 

Судот донесува свое решение во срок од 24 часа 
од приемот на жалбата, а против неговото решение 
нема место на жалба. 

Ако го поништи судот изборот, извршниот одбор 
•на околискиот, градскиот односно реонскиот народен 
одбор распишува повторен избор на јдалеку за 10 
дена од денот на првиот избор. 

IV. СВИКУВАЊЕ НА ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ 

46. Првото зседанне на работничкиот 'совет го 
свикува управата на синдикалната организација На 
претпријатието најдалеку за 10 дена после изврше-
ните избори. 

47. На своето прво заседание работничкиот совет: 
а) го сослушува извешта јот на претседателот од 

изборната комисија за извршениот избор, решава за 
правилноста на изборот и ги утврдува мандатите на 
членовите од 'работничкиот совет; 

б) избира претседател на советот; 
в ) го сослушува извештајот на директорот на 

претпријатието за досегашната работа на претприја-
тието; 

г) го утврдува бројот на членовите на управ-
ниот одбор, и 

д) избира управен одбор на претпријатието; 
48. За да се утврди исправноста на мандатите од 

своите членови работничкиот совет избира од својата 
средина верификациона' комисија од 3—5 члена. 

Верификационата комисија ја испитува правилно-
ста на уверенијата што се издадени од страна на из-
борната комисијата по точ. 44 од ова напатствие и 
свој извештај поднесува на работничкиот совет, ко ј 
што решава за него. 

49. Додека не избере претседател, со првите за-
седанија на работничкиот совет раководи најстариот 
член на советот. 

50. На секое заседание се избираат записничари 
и аавеоувач« ода записникот. 
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V. ИЗБОР НА УПРАВНИОТ О Д Б О Р НА 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО 

51. Изборот на членовите на управниот одбор на 
претпријатието се врши по кандидатски листи. Канди-
датска лисјта има право да предложи една десетина 
од членовите на работничкиот совет. 

Секоја кандидатска листа мора да содржи онолку 
кандидати колку што има да се изберат членови на 
управниот одбор, и исти б р о ј заменици. 

Најмалку три четвртини на кандидатите за чле-
нови на управниот одбор, како и за замениците, мо-
раат да бидат работници што работат непосредно во 
производството, односно во основната стопанска деј-
ност на претпријатието. 

Во претпријатијата во кои што не е основната 
дејност производствена, транспорната и слично, но 
комерцијална', издавачка и слично, како работници во 
смисла на чљ 25 ст. 4 од Законот за управување ке 
се сметаат оние лица пгго работат непосредно во 
основната стопанска дејност на претпријатието, без 
оглед да ли се работници иди службеници. 

52. Претседателот на работничкиот совет не може 
да биде кандидат за член на управниот одбор. 

53. Работничкиот совет избира изборна комисија 
од свои три члена, кои што ке раководат со изборот 
за членовите на управниот одбор. 

Гласањето за членови на изборната комисија се 
врши јавно со дигање на раце, доколку работничкиот 
совет инаку не одлучи. 

54. Изборната комисија ке им објасни на члено-
вите на работничкиот совет дека десетата на члено-
вите о д работничкиот совет има право да предло-
жува кандидатска листа за избор на членовите на 
управниот одбор, и да ги повика да предложат кан-
дидатски листи. 

Претседателот на работничкиот со вет може да ја 
прекине седницата поради составање и поднесување 
на кандидатските листи. 

55. На кандидатската листа на јпрво мораат да 
бидат исписани имињата на кандидатите што се ра-
ботници во производството односно на основаната 
дејност на претпријатието а потоа имињата на дру-
гите кандидати. 

56. После предавањето на една или повекје кан-
дидатски листи, изворната комисија • прегледува и 
утврдува да ли се правилно составени т. е. да ли е 
потписана листата најмалку од една десетина на чле-
новите на работничкиот совет и да ли кандидатската 
листа 'одговара на прописот од чл. 25 од Законот за 
управувањето. 

57. Кандидатските листи ( што -не одговараат на 
п р о п е а н и т е услови изборната комисија им ги вракја 
веднаш на предлагачите поради измена на односните 
дополнувања. 

Бок олку по прашањето на правилноста на подне-
сената кандидатска листа дојде до несложување по-
м е н у предлагачите на кандидатската листа и избор-
ната комисија, одлука за тоа ке донесе работничкиот 
совет. 

58. Откога ја утврдила правилноста на подне-
сените кандидатски листи, изборната комисија ги 
објавува кандидатските листи и имињата на канди-
датите. Ако поедини кандидати не ја примат канди-
датурата, изборната комисија ке ги повика предлага-
чите ја дополнат односната кандидатска листа. 

59. После, ова, една дваесетина на членовите на 
работничкиот сове!, а најмалку пет члена може да 
предложи да се дополни кандидатската листа, но со 
тоа предложениот број на кандидатите да не м о ж е . 
да биде поголем од една третина од вкупниот б р о ј 
•на кандидатите. Во дополнувањето на кандидатската 
листа, наместо кандидатот од предложената канди-
датска листа се става друг кандидат но така наместо 
кандидатот што е запослен непосредно во производ-
ство односно во основната стопанска дејност н& 
претпријатието да може да се стави ист таков кан-
дидат. . 

После предложеното дополнување на кандидат-
ската листа изборната комисија ја утврдува пра-
вилноста на листата по претходните точки и го обја-
вува дополнувањето на листата. 

60. Конечно утврдени кандидатски листи со евен-
туално дополнување изборната комисија ги истак-
нува на јасно видлив начин во просторијата во која 
што се одржува седницата на работничкиот совет, 
о з н а ч у в а ј ќ и со реден бро ј спрема редот по ко ј што 
биле поднесени. 

61. Гласањето се врши го гласачки листчиња. 
На секое гласачко листче, мораат да бидат испи-

шани имињата на кандидатите од една кандидатска 
листа, како и имињата на дополнителните кандидати. 
За секоја кандидатска листа ,мораат да бидат изра-
ботени одделни гласачки листчиња кои што мораат 
да бидат од иста боја и големина. 

•Изборната комисија ке им ги раздели на сите 
присутни членови на работничкиот совет по едно гла-
сачко листче за секоја кандидатска листа. 

62. Гласањето се врши на начинот што е про-
писен за . работничкиот совет, со тоа избирачите да 
можат наместо прецртаниот кандидат — работник во 
производството односно во основната дејност, да ста-
ват само таков друг работник. Доколку би се поста-
пило инаку, нема да се земе во оглед гласот што е 
даден за таков кандидат. Во другиот дел гласачкото 
ли ст че важи. 

63. После завршеното гласање изборната коми-
сија ги пребројува гласачките л»стчиња и утврдува 
колку гласови е дадено за секој кандидат. 

За избрани се сметаат кандидатите што добиле 
најголем бро ј на гласови од листата што добила 
мнозинство. 

Ако два или повекје кандидати добиле ист б р о ј 
на гласови, за нив се повторува изборот. 

Резултатот на гласањето го објавува изборната 
комисија, читајкји ги имињата на избраните канди-
дати и заменици. 

64. Во записникот на седницата на работничкиот 
совет се внесуваат сите податоци за изборот на чле-
новите на управниот одбор : имиња на членството 
од изборната комисија, бројот на присутните чле-
нови на работничкиот совет, колку членови на ра-
ботничкиот совет гласале; колку гласови дебил секој 
кандидат; кои кандидати се избрани како и евенту-
ални поплаки против правилноста на изборите. 

Советот издава уверенија на избраните канди-
дати за изборот за член на управниот одбор, кои 
што ги потнисува и претседателот на работничкиот 
совет. 

VI. ПРЕДАВАЊЕТО НА УПРАВУВАЊЕ НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕТО НА РАБОТНИОТ КОЛЕКТИВ 

65. После извршениот избор, управниот одбор ја 
превзема /должноста на управувањето со претпри-
јатието во смисла на законот. Тоа ке се изврши на 
то ј начин што директорот на претпријатието ке му 
изложи на управниот одбор материјалната и финан-
сиската состојба на претпријатието, што ке ги даде 
прегледот на основните и обртните средства, бан-
ковните сметки на претпријатието, процентот на 
извршувањето на планот во парични и материјална 
показатели и ти. Покрај тоа, директорот на претпри-
јатието. ке ги изложи и тешкотиите, како и пози-
тивните резултати во досегашното управување на 
претпријатието. 

За ова се води записник кој што го потврдува 
управниот одбор и директорот на претпријатието. 
После ова, а најдоцна во срок од 8 дена претседа-
телот го свикува работничкиот совет, на кој што 
управниот одбор и директорот на претпријатието го 
изложуваат текот на превземањето на должноста. 

Превземањето на должноста од страна на управ-
ниот одбор е конечно кога ке го потврди работнич-
киот совет на претпријатието. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
66. Во претпријатијата во кон што. векје постоат 

работнички совети, изборот на управниот одбор ке се 
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(изврши најдалеку за месец дена после влегувањето 
в о сила н а о в а напатствие. 

Како з а првото васедание така и за превзема-
њ е т о на должноста на управата на претпријатието 
в а ж а т одредбите од точ. 47—65 о д ова напатствие. 

67. Во претпријатијата во кои што е запослена 
д о 30 работници и службеници, то ест во кои што 

ц е л и о т работни колектив го чини работничкиот со-
вет, советот се состанува во срокот што ке го одре-

д и владата на народната република а на јдоцна до 
|1 октомври 1950 година. 

На тоа заседание ке се изврши изборот на управ-
ниот одбор и предавањето управата на претпријати-
ето спрема одредбите на тон. 51—65 на ова напат-
ствие. 

68. Народниот одбор може за претпријатијата со 
помалку од 60 работници и службеници да определи 
пократки срокови за поодделни изборни де јствија 
анто се предвиђени со ова напатствие, но така од 
распишувањето на изборите д о денот на изборите 
д а мора да протекне најмалку 5 дена. 

69. Се овластува Претседателот на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
г а т а на ФНРЈ да дава објасненија за применува-
њ е т о на ова напатствие и да пропише одделни на-
патствија за избирање на работничките совети во 
оние гранки на стопанството (во кои што поради: 
специфичноста на организацијата не може наполно 
да се примени о в а напатствие. 

Објаснувања за спроведувањето на изборите на 
територија од една »народна република, а во рамките 
на сојузните прописи, дава претседателов на советот 
еа законодавство и изградба на народната власт на 
владата на народна га република. 

70. Ова напатствие влегува в о сила со денот на 
обавувањето во „Службениот лис1! на Федеративна 
Народна Република Југославија" . . 

20 јули 1950 година 
Белград 

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

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

420. 
Врз основа »а чл. 80 ст. 2 о д Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ по предлог на Претседателот на 
Комитетот за радиодифузна служба на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА ЦЕНТРАЛНИОТ РАДИО-
ИНСТИТУТ ВО БЕЛГРАД, РАБОТНИЧКИОТ РАДИО-
ТЕХНИКУМ ВО БЕЛГРАД И НИЖАТА ИНДУСТРИ-
СКА ШКОЛА ВО НИШ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛА-

ДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
1) Централниот радиоииститут во Белград, осно-

ван ири Комитетот за радиодифузна служба на Вла-
дата на ФНРЈ со Правилникот за оснивање и надле-
жноста на Цан тр а лин от радиоипститух („Службен1 

лист на ФНРЈ", бо. 35/48), Работничкиот радиотех-
ник1У1М во Белград и Ниската индустриска школа во 
Ниш преминуваат во надлежност на Владата на На-
родна Република. Србија. 

2) Службениците на Централниот рад монисти ту т 
в о Белград, Работничкиот радиотехникум во Белград 
И И т н а т а индустриска школа во Ниш како И Д Е А Л Н И О Т 

и недвижниот имот со к о ј што тие раководат ке пг 
превземе Владата на Народна Република Србија. 

3) Оза решение влегува во сила., со денот на 
об јавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" . 

Бр. 2734 
15 јули 1950 година 

Белград 
Претседател ка Владата на ФНРЈ 
Министер на народната одбрана, 

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

421. 
Врз основа на чл. 7 од У р е д б а т а за финанси-

рањето на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 22/50), издавам 

Н А Р Е Д Б А 

З А ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО Б А Р А Њ Е НА НАКНАДАТА 
НА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПЛАТИ О Д СТРАНА НА ДР-
ЖАВНИТЕ, ЗАДРУЖНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА СМЕТКА НА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1) Државните, задружните и општествените прет-
пријати ја должни се до 23 на секо ј месец да бараат 
(накнада на извршените исплата за сметка на социјал-
ното осигурување на начинот ш т о е предвиден во 
тон. 4 на Напатствие™ з а спроведување на Уредбата1 

за финансирање на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист » а ФНРЈ", бр. 23/50). 

2) Кредитното пре итри јавне к а ј кое што е отво-
рела теоријата сметка на претпријатието, при поди-
гањето1 средствата за исплата цг платите, ке побара 
о д службеникот на претпријатието усна из јава да ли 
претпријатието в о текот на минатиот месец имало 
исплати за сметка на социјалното осигурување . До-
колку претпријатието вршело исплати а не барало 
накнада на исплатените износи, кредитното претпри-
јатие ке одбие на такво претпријатие да м у издаде ' 
средства з а исплата на платите додека ова не ке 
поднесе барање за накнада на исплатените суми н о 
основот на социјалното осигурување. Ако претприја-
тието немало исплати за сметка на социјалното оси-
гурување во текот на минатиот месец ке поднесе за 
тоа писмена потврда при подигањето на с р е д с т в а т а 
за исплата на платите. 

\ 3 ) Прекршоците на о в а а наредба ке се казнуваат 
по Уредбата з а финансиските прекршоци. 

4) Оваа наредба влегува в о сила со денот на 
об јавувањето во „Службениот лист на Федеративна! 
Народна Република Југославија" . 

Бр. 18587 
12 јули 1950 година 

Белград 

Го застапува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија 
на ФНРЈ, 

инж. Милентије Попович, е. р. 

Согласен 
Пр етседател на Комитетот за социјални грижи 

на Владата на ФНРЈ, 
инж. Густав Влахов, е. р. 

422. 
Врз основа на членот 37 од Законот за устрој -

ство™ и работењето на кредитната система, а во вр-
ска со членот 44 и чл. 51 од Уредбата за извршува-
њето на буџетот („Службен лист на ФНРЈ", бо. 24/47), 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ КА НАРЕДБАТА ЗА З А Д О Л Ж И -
ТЕЛНОТО П О Л О Ж У В А Њ Е НА ДЕПОЗИТИ ВО ПАРИ 
КАЈ ДРЖАВНАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА СО К О И 

ШТО РАКУВААТ ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА И 
УСТАНОВИ 

1) Во наредбата за задолжителното положување 
на депозити во пари ка ј државната инвестициона бан-
ка со кои што ракуваат државните надлештва и уста-
нови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/47), се додава 
нова точка 5) која што гласи: 

„Судски парични депозити можат да се положу-
ваат и к а ј Народната банка на ФНРЈ на начинот и 
под условите за положување депозити к а ј Државната 
инвестициона банка на ФНРЈ". 
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2) Досегашната точка 5 станува! точ. 6. 
3) Оваа наредба влегува во сила. со денот на 

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

Бр. 8246 
5 јули 1950 година 

Белград 
Го застанува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентије Попович, е. р. 

423. 
Врз основа на чл. 36 од Основниот закон за бу-

џетот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 105/46), а во вр-
ска со чл. 26 и ст. 2 чл. 34 од Уредбата за извршу-
вањето на буџетот („Службен лист на- ФНРЈ" бр. 
24/47), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО РА-

ЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ И ПЕЦИВОТО 

I. После точ. 5) на Наредбата за начинот за пре-
сметување и плак јан. е разликата во цената на лебот 
и пецивото („Службен лист на ФНРЈ" бр. 105/49), се 
додаваат нови точки 6), 7) , 8) и 9) кои што гласат: 

„6) Доколку пекарските претпријатија произведат 
само еден вид на леб и поради тоа не можат нега-
тивните разлики да ги покријат на начинот што е 
предвиден во точ. 2), имаат право на накнада (ре-
грес) . 

7) Пресметка на таква негативна разлика претпри-
јатијата се должни да му поднесат на поверенството 
за финансии на својот околиски односно градски на-
роден одбор. Оваа пресметка треба да е сообразена 
кон прописите од точ. 1/2 од Напатствие™ за, регре-
сот во локалното стопанство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 38/60). 

8) Поверенството за финансии на околискиот од-
носно-градскиот народен одбор постапува по пропи-
сите на точ. 1/7 од Напатствие™ за регресот во ло-
калното стопанство. 

9) Народната , банка ке исплатува односно ке одо-
брува вакви регресни барања на терет на сметката 
бр. 800.040." 

II. Досегашната точка 6) од Наредбата станува 
точка 10). 

III. Ова наредба влегува во сила со денот на 
об јавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 17810 
4 јули 1950 година 

Белград 
Го застапува Министеоот на финансиите 

на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентије Попович, е. р. 

4 2 4 . 

Врз основа на точ. IV од Наредбата за производ-
ството и откупот на сортна и друга семенска стока 
на житариците, крмното и градинарското растение 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/49), а по предлог на 
Претседателот на Советот за земјоделие и шумарство 
на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ЛУЦЕРКА, 

ЦРВЕНА ДЕТЕЛИНА И РЕПА ЗА ДОБИТОК 
I. За семенската стока што се откупува врз основа 

на Наредбата за производството и откупот на сорт-

ната и друга семенска стока на житарнците, кривото 
и градинарското растение, се определуваат следни 
основни откупни цени: 

г Динаои 
Луцерка 5.000 
Црвена детелина — — — 5.500 
Репа за добиток — 3.500 
Овие цени се подразбираат за 100 кг. семенска 

стока нето франко магацинот или вагонот на откупу-
вачот. 

II. Овие цени важат за семенската стока која што 
има нормален процент чистотија, клијавост и вла-
жност. 

Процентите на клнјавсста под 0,5% и повекје — 
се сметаат како цели проценти. 

Семенската стока со-помала клчјавост од нормал-
ната, ке се откупува со одбиток 1% од вкупната цена 
за секој процент на клијавоста што недостанува до 
нормалниот. 

III. Овие цени важат како државни (врзани) цени 
во смисла на точ. V од Наредбата за производство и 
откуп на сортна и друга семенска стока на ж и т а р и ц а 
крмно и градинарско растение. 

IV. Со ова решение престануваат да важат основ-
ните откупни цени што се определени за семето на 
луцерка, црвена детелина и репата за добиток со Ре-
шението за основните откупни цени на семенската 
стока („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/49). 

V. Ова решение ке се применува од денот на 
об јавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" . 

Бр. 3787 
27 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за земјоделието 

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

425. 
Врз основа на членот 5 од Законот за поштенска-

телегргфско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ 
ФРАНКО МАРКИ ПО ПОВОД НА СВЕТСКАТА ША-

ХОВСКА ОЛИМПИЈАДА 1950 ГОДИНА 

На 20 август 1950 година ке се пуштат во течај 
пригодни поштенски франко марки по случај на 
одржувањето на Светската шаховска олимпијада во 
Дубровник. 

Една серија на овие марки содржува 5 вредности 
и тоа: 

1) марка од 2 динара, кафејаво-црзена боја, чиј 
што цртеж претставува географска карта на Југосла-
вија и шаховска табла, а преку тоа силует ка шаховска 
фнгура-ловец, со ознака на страните од светот; 

2) марка од 3 динари, црно-кафејава (жолто-
кафејава боја) ЧИЈ што цртеж претставува шаховска 
фигура — кула на шахрзско поле, а околу фигурата 
трака во форма на слово ,,Ј", составена од знамиња 
на разни земји; 

3) марка од 5 динари затворено-зелена (жолта) , 
отворено-модра боја ЧИЈ ШТО цртеж претставува ша-
ховска табла со фигури и земјина кугла; 

4) марка од 10 динари, кафејаво-љуоичеста 
(отворено модра) кафејаво-жолта боја, чиј што цртеж 
претставува географска карта на Југославија со дел 
на земјината кугла, со прикажани шаховски полиња 
и фигури, над тоа е југословенско знаме а долу лев« 
два јца шахисти при играње; 
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5) марка од 20 динари, затворено модра (модра) 
жолто-кафејава боја, чиј што цртеж го претставува 
Дубровник со југословенското знаме, шаховска фи-
гура-коњ и околу него трака составена од знамиња 
иа разни земји. 

На сите марки во горниот дел стои натпис со ла-
тиница „Шаховска олимпијада 1950", додека под сли-
ката стои со. к и р и л и ц а и латиница „ФНР Југославија" 
и ознака на вредноста во долниот лев агал к а ј мар-
ките од 2 и 20 динари, а во десниот атал к а ј мар-
ките од 3, 5 и 10 динари. 

Овие марки ке бидат во продавање к а ј сите по-
големи пошти во земјата додека не се потрошат, а за 
франкирање за поштенски испратки ке важат неогра-
ничено, односно додека не се донесе решение за 
нивното повлечување од течај. 

Бр. 16019 
24 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ, 

др Заим Шарац, с. р. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ, по 
извршеното сравне вање со изворниот текст, конста-
тира дека во текстот на Напагствието за наплата и 
контрола на данокот на промет со производите на 
шпирт и алкохолни пијалоци, што е објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 39/50 од 7 јуни 1950 
година, се поткрале грешки, па ја дава следната 

И С П Р А В К А 

НА НАПАТСТВИЕТО ЗА НАПЛАТА И КОНТРОЛА НА 
ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ СО ПРОИЗВОДИ НА 

ШПИРИТ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 

1) Во тон. 9 одделот IV, во ставот 3 наместо 
„1 см3" треба да стоји ,,10 ом8", наместо „100 кубни 
сантиметри" треба да стоји „1000 кубни сантиметри", 
а наместо „25 см3" треба да стоји „250 см3". 

2) Во тон. 28 оддел IV пети ред одоздола на-
место „од" треба да стоји „до". 

3) Во тон. 3 оддел V во седмиот ред одозгора 
наместо „сите" треба да стоји „овие". 

Бр. 16683. — Од Министерството на финансиите 
на ФНРЈ,, 19 јуни 1950 година. 

ГМВН& АРЖ&ЅН& АРБИТРАЖА 
ПРИ ВАЛАН ФНРЈ 

Врз основа на чл. 19 ст. 2 од Законот за држав-
ната арбитража, Плеиумот на Главната државна арби-
тража при Владата на ФНРЈ на второто заседание 
одржано на 29 јуни 1950 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА МАНДАТНАТА ПОСТАПКА 

1) Ако е предмет на тужбата побарување во пари 
или барање да се врати амбалажа, арбитражата може 
да издаде платни налог, односно налог да се врати 
амбалажата, ако се докажуваат фактите на кои што 
се заснива тужбеното барање со писмен договор или 
со други документ што го издале државните органи 
ро својот делокруг и во прописана форма или со 
извод од книгите на државните надлештва, установи 
или претпријатија, на задружните организации и нив-
ните претпријатија, како и на претпријатија од опште-
ствените организации. 

Кон тужбата мораат да бидат приложени заве-
рени изводи од книгите а другите документи во ори-
гинал или во заверен препис. 

Сабота, 22 јули 1950 

2) Налог се издава без претходна расправа или 
сослушување на'.« тужениот. 

Во налогот ке се изрече дека е должен тужениот 
во определениот срок и под закана на извршување 
да го исполни барањето на тужбата и да плати одме-
рени трошкови и такси или против налогот да даде 
приговор. 

Срокот за исполнување на дејствијата што се 
определени со налогот, односно за давање приго-
ворот изнесува осум дена, ако со налогот не е инаку 
определено. 

Во налогот ке се истакне дека ненавремено подне-
сен приговор ке се отфрли. 

Ако содржува тужбата повекје барања, може да 
се издаде налог само за оние б а р а њ а за кои што се 
исполнети условите од тон. 1 о д ова одлука. 

3) Туженикот може да го побија налогот само со 
приговори. 

После навремено поднесен приговор арбитражата 
ке го расправи спорот и ке донесе одлука по пропи-

сите од Законот за државната арбитража. 

4) За издавање на налог надлежен е арбитерот 
поединец. 

Бр. 2495 
6 јули 1950 година 

Белград 

Претседател на Главната државна арбитража 
при Владата на ФНРЈ, 

др Александар Голдштајн, е. р. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

418. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ 
за потврдата на уредбите на Владата на 
ФНРЈ донесени во времето од 11 јануари 
1950 година до заклучно 26 јуни 1950 

година — 825 

419. Напатствие за спроведување првите избори 
за работнички совети и управни одбори 
на државните стопански претпријатија —- 825 

420. Решение за пренесување на Централниот 
радио-институт во Белград, Работничкиот 
радир-техникум во Белград и Нижзта 
индустриска школа во Ниш в о надлежност 
на Владата на Народна Република Србија 830 

421. 'Наредба за задолжително барање на нак-
нада за извршените исплати од страна на 
државните., задружните и општествените 
претпријатија за сметка на социјалното 
осигурување — — — — 830 

422. Наредба за изменување на Наредбата за 
задолжителното полагање к а ј • Државната 
инвестициона банка депозит во пари со ко ј 
ракуваат државните надлештва и уста-
нови — — — — — 830 

423. Наредба за дополнување на Наредбата за 
начинот на пресметување и плакјање ра-
зликата во цената на лебот и пецивот 831 

424. Решение за основните откупни цени на лу-
церка, црвена детелина и сточна репа — 831 

425. Решение за пуштање во течај пригодните 
поштенски, франко марки по повод Све-
товната шаховска олимпијада во 1950 
година — — — 831 

Одлука за мандатната постапка — 832 

Издавач: „Службени лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул бр. 20. 
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Не шо кич, Мајке Јевросиме бр* 20 — 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


