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485. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на ФНРЈ да донесува уредби по прашањата 
од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по пред-
лог од Министерот на надворешните работи, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРИ НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕ-
НИЦИ НА СЛУЖБА ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Државните службеници додека се на служба во 

странство примаат свои редовни принадлежности па 
оваа уредба и по прописите што се донесени врз 
основа па неа. 

Овие. службеници се разврнуваат спрема дол-
жностите и ^уботите што ги вршат — во 6 платни 
групи. Распоредот на должностите и работите во плат-
ни групи го определува со правилник Министерот на 
надворешните работи. 

Член 2 
Месечните плати на државните службеници со 

местото на службување™ во странство — се опреде-
луваат спрема одделните основи во границите на нај-
малиот и најголемиот износ. Решение за висината на 
месечната плата за секоја поодделна платна група и за 
секоја поодделна странска земја — донесува Мини-
стерот на надворешните работи во спогодба со Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ. 

Платите над најмалиот износ ги определува надле-
жниот член на владата спрема значењето на должно-
ста, обемот на работите, одговорноста за службата и 
другите слични оправдани причини. 

Член 3 
Основните плати што ги имале службениците со 

Федеративна Народна Република Југославија при до-
несувањето на решението за преместување во стран-
ство, им служат како основ за остварување на пра-
вото на социјалното осигурување додека местото на 
службување™ им е во странство. 

Член 4 
На државните службеници за време на службува-

ње™ во странство им припаѓаат долу наведените до-
датоци: 

1) додаток на жената во износ од 30% од месеч-
ната плата; 

2) додаток за секое дете во износ од 20% од нај-
нискиот износ на VI платна група. 

Со правилникот од чл. 1 ст. 2 на оваа уредба п о -
блиску ќе се определи начинот на доделување дода-
тоци од предходнит став. 

Член 5 
На шефовите на диплома- гко-конзуларните прет-

ставништва државата им плаќа стан, огрев, вода и 
осветление. 

Министерот на надворешните работи со пра в или мк 
определува кои олесненија во поглед па плаќањето 
на станарина и прибаву вање на жилиште можат дт 
уживаат другите државни службеници со местото ' 1 

службување™ во странство. 

Член б 

Се овластува Министерот на надворешните раб н и 
да донесе правилник за извршувањето на оваа урсл-
ба, да го контролира разлетувањето на службениците 
по платни групи и да определува месечни принадле-
ж но сти, како и да дава потребни напатствија за при-
менувањето на оваа уредба. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а месечните принадлежности 
по неа течат* од 1 август 1950 година. Со влегувањето 
во сила на оваа уредба престануваат да важат сите 
досегашни прописи за принадлежностите на државните 
службеници со местото на службување™ во странство. 

6 септември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
Министер на народната одбрана 

Маршал на Југославија 
и застапник 

Иа Министерот на надворешните работи, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

486. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ по предлог на Советот за саобраћај 
и врски на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ВИСОКАТА САОБРАКАЈНА ШКОЛА 

Член 1 
Се оснива Висока саобраћајна школа, како пајани 

сока наставно-воспитна и научна установа за проучу-
вање на проблемите на собраќајот. 

Седиштето на Високата саобраћајна школа е во 
Белград. 

Член 2 

Основни задачи на Високата саобраќајна школа се: 
1) подготвување на високо школувани стручњаци 

за експлоатација на саобраќајните средства на поодел« 
ни гранки на саобраќајот; 

2) научно-истражувачко работење и учествувања 
во научното решавање проблемите од областа на сао* 
браќајот, и 
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•3) давање мненија лп праша??,ата од областа на 
<• '»ракавот што ке ги' настанат министрите на Сојуз-
п га 'Јелама што се надлет ан за пооделни гранки на 
сообраќајот. 

Член 3 

Настависмо и научното работење во Ви сок апа сао-
браћајна школа се остварува по програмата што е 
изработена врз основа на наставниот план. 

Наставниот план и- про, рама ги и ро пн су в а Пг.-тсс-
да.е .С:' па Советот за наука и култура на Владата па 
VѓуРЈ во согласност со Претседателот па Сове*.от ва 
<мобпиќај и врски на Вл а. ната иа ФНРЈ. 

Школата може ца има свои помошни ус;анови, 
како институти, лаборатории, заводи, кабине ги, чие 
што оснивање го одобрува Претседателот на Советот 
га саобраћај и врски на Владата на ФОР.] во соглас-
ност со 'Претселателот на Советот -»а наука и култура 
на Владата иа ФНРЈ. 

Член 4 
Во висока 1 а саобраћајна школа поо-делни основни 

предмети се обработуваа! но катедри. Раководењето 
со ка I едрата коже да биде ио в е рено на епарешинство-
т ч> од соодветната катедра од сродни от факултет. 

Ма една катедра да се обработуваат и повеќе 
сродни' п р е д м е т од една научна гранка. 

Повеќе предмети што се обработуваат на одделни 
к..тедри му каат да се групираат во еден од олесните. 

Член 5 
Редовното школување во Високата саобраћајна 

тко . а трае 5 години. 
Па крајо« на школувањето се дава дипломска ра-

бота. 
Кандидатот што ти положил сите предвидени испи-

ти и што ја одбранил допушената работа добива на-
зив инженер на Сообраќајот. 

Член 6 
Високата е-об па кај на школа има наставен и по-

мошно наставен 'персонал . 
Наставниот персонал то сочпаусаат: редовните и 

вонредните професори, деликтите и препад,имателите. 
По правило, тие се и постојани, а исклучително можат 
да бича; и хонорарна. 

Помошниот наставен персонал го сочинуваат: лек-
тори!?, постарите асистенти и аспатентате. 

Наставниот и помошниот наставен персонал се па-
зи .аут-а врз основа ка •резултатот на конкурсот што то 
раситнува ректорот на школата. П а з а р у в а њ а т а ти 
прпо! Претседателот на Советот за саобраћај и врски 
на В лг лага на ФНРЈ во согласност со Претседателот на 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ. 

Член 7 
Редовните и вонредните професори и доцентите 

мораат да бидат научни работници и, по правило да 
ил>аат научен степен доктор на науки. Преподавате-
лите и помошниот наставен персонал мораат да имаат 
факултетска или нејзе рамна школска спрема. 

Исклучително, кота ке се укаже потреба, за про-
фесор или доцент може да биде повикан истакнат на-
учен или стручен работник, а за преподавател познат 
јавен работник што располага со висока стручна спре-
ма макар да нема квалификации од претходниот став. 

Член 8 
Високата саобраќајна школа стои под општо рако-

водство па Претседателот на Советот за саобраќај и 
врски на Владата на ФНРЈ. 

Со работењето на школата раководи ректорот, 
кому што во работењето помага проректорот. 

Ректорот и проректоре? се избираат на секоја дру-
га школска година, и тоа: ректорот помегју професо-
рите', а проре Уторот иомсгју професорите и доцентите 
на школата. Избирањето го потврдува Претседателот 
та Советот за саобраћај и врски на Владата на ФНРЈ 
ко согласност со Претселателот на Советот за наука 
и култура на Владата на ФНРЈ и Претселателот на 
Владата на ФНРЈ. 

Член 9 
Заради давање смс рп и ци ва координација на рабо-

тењето во стоените на школата, како и заради реша-
вање на други прашања.. Претседателот на Советот за 
е а обра кај и врски на Владата на ФНРЈ кг формира 
школски совет. Во шк ол ек ног совет влегуваат, покрај 
ректорот и нроректорот на Високата саобраћајна шко-
ла. и претставници па Претседателот на Советот за 
наука и култура на Владата на ФНРЈ, на министрите 
ка Сојузната влада надлежни за пооделни гранки на 
са об рак.'јат и на Претседателот на Советот за саобра-
ћај и врски на Владата на ФНРЈ. 

Правилникот за работењето на школа,нот совет 
ке пропише Претседателот па Советот за сообраќај и 
врски на Владата на ФНРЈ во согласност со Претсела-
телот на Советот за наука и култура на Владата иа 
ФНРЈ. 

Член 10 
Високата сообраќајна шнола има наставнички совет, 

во кој што влегува наставниот персонал. 
Настакничкиот совет дискутира за отпивањето, 

спојувањето и укинувањето на отсели и помошни уста-
нови; решава за оставањето, спојувањето и укинува-
њето на катедри; за распишување на конкурси за на-
бирање на наставен и помошен настани персонал и 
I-"'ни нивно избирање спрема расписаног конкурс; 
каиш избирање' на ректор и проректор и гп ре шава 
сите други нач •.лин прашања на школата. 

Член 11 
Прописи за о б и в а њ е т о па опсени и самостојни 

курсеви , за нивно укинување или спојуван е. како и 
за • оснивање институти и други помошни наставни и 
научни установи, донесува, по предлог од настаанин-
кнот сонет, Претседателот на Советот за е«., рб ракај и 
васки на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседа-
телот на Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 12 , 
Во Високата саобраћајна школа можат да се запи-

шат липа што завршиле средна школа. Средните етру- ' 
•а а школи читате свршени* ученици ке можат да се 
з кантат во Високата саобраћајна школа ке ги определи 
Претседателот ' на Советот за сообраќај и врски на 
Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ. 

Член 13 
Високата саобраћајна школа има својство на пра-

вно лице. 
Таа има своја претсметка, што влегува во состав 

на пред сметката на приходите и расходот,- на. Советот 
за саобраќај и врски на Владата на ФНРЈ. 

Ректорот е наредбодавач за да се изврши пред-
сметката. 

Член 14 
Поблиски прописи за извршувањето на оваа уред-

ба, за условите за прием и запишувањето на студен-
тите, за изводење на наставата, за полагање на испи-
тите, за доделување стипендии и за другите прашања 
од организацијата и работењето на школата, ке до-
несува, од кога ке то сослуша наставничкиот Совет, 
Претседателот на Советот за саобраќај и врски на 
Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот ма 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ. 
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Член 15 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

6 септември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ и 
Министер на народната одбрана, 

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

! Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател 

на Советот за саобраћај и врски 
Божидар Масларић, е. р 

487. 
Врз основа н мл. 78 ставот 2 од Уставот на 

ФНРЈ, во врска со чл. 4 од Општиот закон за држав-
ните архиви. Владата иа ФНРЈ, ио предлог на Сове-
тот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ГЛАВНИОТ АРХИВСКИ СОВЕТ 

Член 1 
Главниот архивски совет што е основан со чле-

нот 4 од Општиот закон за државните архиви како 
стручен советодавен орган при Советот за наука и 
култур? ил Владата на има задача: 

а) да проучува теоретски, методолошки и орга-
низациони прашања од областа на архитектката , и 
за нив да дава мирнија и предлози на Советот за на-
ука и култура на Владата на ФНРЈ; 

б) да дава мненија и предлози за прашањата на 
Предавањето, концетрацијата, поделбата, одбирањето 
(шкартирана), класирањето, систематизацијата, зашти-
тата, лазењето, конзервирањето и објавувањето на-
архивскиот материјал; 

в) да дава мненија, предлози и оценка па на-
ставните планови, програми и напатствија во врска со 
образувањето на стручните архивистички кадрови, или 
по барање на Советот за наука и култура на Владата 
на ФНРЈ сам да ги изработува овие планови, и 

г) да води грижа, за објавувањето на стручните 
архивистички публикации 

Член 2 
Главниот архивски совет го сочинуваат: директо-

рот на државната архива на ФНРЈ, претставник ПА 
Претседателството па Владата на ФНРЈ, по еден прет-
ставник од секој републички архивски совет и тројца 
до петмина истакнати стручњаци архиви сти или и-
сторипари 

Кога Главниот архивек« совет расправа за пра-
шањата што непосредно ги интересираат специјал-
ните архив«, (чл. 3 од Општиот закон за државните 
архиви), Претседателот на Советот за наука и кул-, 
тура на Владата на ФНРЈ може да ги повика и прет-

ставниците од односните специјални архиви, кои што 
ито тие прашања учествуваат во работењето па Глав-
ниот архивски совет со права што ги имаат и дру-
гите негови членови. 

Ако Главниот архивски совет расправа за праша-
њата што се однесуваат до материјалот за меѓународ-
ните односи, во неговото работење ке учествува и 
претставникот од Министерството на надворешните 
работи со советодавен глас. 

Член 3 
Членовите на Главниот архивски совет ги именува 

Владата на ФНРЈ по предлог на Претседателот на 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ. 

Членовите на Главниот архивски совет избираат 
метју себе претседател. Изборот се врши на крајот на 
секоја година за следната. 

За административно-технички работи Главниот ар-
хивски совет има секретар, именуван од Претседате-
лот на Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 4 
Главниот архивски совет одржава редовни соста-

ноци на крајот од секое полгодиште, а вонредни по 
потреба. 

Времето, местото и дневниот ред на состанокот 
го определува Претседателот на Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ. 

Член 5 
За проучување и разработка на пооделни стручни 

прашања Главниот архивски совет може да образува 
времени комисии што работат под раководството на 
еден член од Советот. За членови на овие комисии 
или за работа во низ Советот може да повика и 
стручњаци вон од Главниот архивски совет. 

Член 6 
Поблиски прописи за организацијата и работен,ето 

па Главниот архивски совет ке донесе Претседателот 
на советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

6 Септември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

Маршал на Југославија 
Јосип Бро>'Гпто, е. р. ( 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура. 

Родољуб Чолаковић, е. р. 

4 8 8 . 

Врз основа па чл, 78 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
по врска со чл. 3 од Општи гог закоп за заштита на 
спомениците ма културата и природните реткост«, 
Владата на ФНРЈ, на предлог од Советот за наука и 
култура па Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ ПА КУЛТУРАТА 

Член 1 
Со цел да се унапреди работењето на заштитата 

на спомениците на културата во Федеративна Народна 
Република Југославија се оснива при Советот за наука 
•51 култура на Владата на ФНРЈ Сојузен институт за 
заштита на спомениците на култура, со седиште по 
Белград. 

Член 2 
Задачата на сојузниот институт за заштитата из 

спомениците на културата е: 
1) научно да ги обработува прашањата што се 

однесуваат до заштитата на спомениците на културата; 
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2) да го ускладува работењето па републичките 
чаволи за заштита иа спомениците на културата и да 
ј!м помага во нивното работење,и при тоа помагање 
*ам да врши научни истражувања, ископувања и кон-
»ерваторски работи; 

3) да организира соработка и врски со странски 
установи за заштита на спомениците на културата и 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ 
да му дава мненија и предлози за научните истражу-
вања, ископувања и за конзерваторските работи на 
странските стручњаци во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија; 

4) да го организира и ускладува работењето на 
оспособување на стручни кадрови и на пропагирање 
ваштитата на спомениците на културата, како и да се 
грижи за публикување на научни и н а у ч н о - п о п у л а р н и 
работи од оваа област. 

Член 3 
За извршување на своите задачи' Институтот може 

да има стручна лабораторија и збирки. 

Член 4 
На чело на Институтот е директор назначен од 

Претседателот на Советот за наука и култура на Вла-
дата на ФНРЈ.. 

Надзор над работењето на Институтот врши Со-
вета! за наука и култура на Владата на ФНРЈ. 

Член 5 
Институтот Има одделна предсметка што влегува 

во состав на предсметката на Советот за наука и кул-
тура на Владата на ФНРЈ. 

Директорот на Институтот е наредбодавач за да 
се изврши предметната . 

Член 6 
Поблиски прописи за организацијата и работењето 

на Институтот ке донесе Претседателот на Советот за 
наука и култура на Владата на ФНРЈ. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

6 септември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ и 
Мин и ст ер на народната одбрана 

Маршал на Југославија , 
Јосип Бг)оз-Тито, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура 

Родољуб Чолаковић е. р. 

489. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на Вла-
дата на ФНРЈ — Генерален секретар на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИСКИ 

ПРАШАЊА 
Член 1 

При Управата за координација работењето на на-
учните институти се оснива Институт за историски 
зрашања. 

Член 2 
Задачата на Институтот за историски прашања е 

,ѕв присобира, обезбедува и обединува податоци и 
»атеријали ло прашањата од областа на историјата. 

Член 3 
Со работите на Институтот раководи директор 

кого го назначува и разрешува Министерот на Вла-
дата на ФНРЈ — Генералниот секретар на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 4 
Институтот за историски прашања има одделна 

предсметка која што влегува во состав на предсмет-
ката на приходите и расходите на Управата за коор-
динација на работењето на научните институти. 

Директорот на Институтот за историски прашања 
е наредбодавач за извршување на предсметката. 

Член 5 
Поблиски одредби за организацијата и работењето 

на Институтот за историски прашања ке пропише Ми-
нистерот на Владата на ФНРЈ — Генералниот секретар 
на Владата на ФНРЈ. 

Член 6 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

6 септември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ и 
Министер на народната одбрана 

Маршал на Југославија 
Јосип Б^адз-Тито, е р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Генерален секретар на Владата на ФНРЈ, 

Љубодраг Гјурич, е. р. 

490. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ШКОЛИТЕ ЗА' 
УЧЕНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА И УРЕДБАТА ЗА НИ-

ЖИ ТЕ ТРГОВСКИ КУРСЕВИ 

Член 1 
Се укинува Уредбата за школите за учениците во 

трговијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 114/48) и 
уредбата за ш и ш т е трговски курсеви („Службен лист 
иа ФНРЈ, бр. 8/49). 

Член 2 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавува-

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

6 септември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Бр>оз-Тито, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура. 

Родољуб Чолаковић е. р. 
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481. 
Врз основа на чл. 44 том. 24 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог на Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ, прописувам 

ОПШТО НАПАТСТВИЕ 
»А ШКОЛИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА 

1. Школите за учениците во трговијата се нижи 
стручни школи што се осниваат поради стручното 
оспособување на основните Снижите) кадрови во тр-
говијата. 

2. Планот на мрежата на школите за учениците во 
трговијата во народната република го утврдува мини-
стерот на трговијата и снабдувањето во согласност со 
министерот на просветата на народната република. 

3. Школи за учениците во трговијата осниваат, во 
рамките на планот од точ, 2 од ова напатствие, око-
лиските и градските народни одбори и министерството 
на трговијата и снабдувањето на народната република. 

4. Средствата за школите за учениците во трго-
вијата ги обезбедува органот што ја оснива школата. 

5. Школувањето во школите за учениците во тр-
говијата трае три години. 

6. Наставата во школите за учениците во тргови-
јата се состои од предмети на општо и стручно обра-
зование. 

Наставниот план и програма за предметите од 
општото образование го прописува министерството на 
просветата на народната република, а за предметите 
од стручното образование министерството на тргови-
јата и снабдувањето во согласност со министерството 
на просветете на народната републико. 

7. Општото раководство и општиот надзор над 
школите на учениците во трговијата го врши мини-
стерството на просветата а во поглед на стручното 
образование министерството на трговијата и снабду-
вањето на народната република. 

8_ Во школите за учениците во трговијата се при-
маат: 

а) ученици во трговијата, и 
б) други лица запослени во трговијата што за-

вршиле основна школа или тромесечен трговински 
курс. 

За лицата под а) школувањето во овие школи е 
задолжително. 

Изборот на лицата под б) го врши управниот од-
бор на претпријатието. 

За лицата што немаат завршена основна школа, 
министерот на трговијата и снабдувањето во согла-
сност со министерот на просветата па народната ре-
публика може да пропише да се полага приемен ис-
пит како услов за упис во школата за ученици во 
трговијата. 

9 Во време кога се одржува наставата, на учени-
ците од точ. 8 под б) им се намалува работното вре-
ме за два часа на ден. Во оправдани случаи доколку 
тоа го бара наставата, работното време може исклу-
чително да се намали и преку 2 часа, но најповеќе 
до половина на прописано™ работно време. 

10. За лицата од точ. 8 што се запослени во по-
мали места можзт во поодделни центри, дека за тоа 
има услови, да се осниваат школи за учениците*во 
трговијата од периодичен тип. Поблиски напатствија 
за школувањето во овие школи ке пропише министе-
рот на трговијата и снабдувањето во согласност со 
министерот на просветата на народната република 

11. Лицата што ке ја завршат школата за учени-
ците во трговијата можат да го продолжат школува-
њето во средните економски школи, под условите што 
ке ги пропише министерот на просветата на народ-
ната република. 

Одредбата на) предниот стап важи и за лицата 
што завршиле двегодишна школа за учениците ве 

трговијата или двегодишен нижи трговски курс, со 
тоа што министерот на просветата на народната ре-
публика ке пропише одделни услови за приемот на 
тие лица во средните економски школи. 

12. Школите за учениците во трговијата и нижите 
трговски курсеви што поетоат ке ја сообразат својата 
организација и работење кон ова. напатствие. 

13. Поблиски прописи за организацијата и рабо-
тењето на школите за учениците во трговијата доне-
сува министерот на трговијата и снабдувањето во со-
гласност со министерот на просветата на народната 
република 

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

Бр. 4567 
6 септември 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура, 

Родољуб Чолаковић е. р. 

492. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за оснивање™ 

и надлежноста на Комитетот за водостопанство на 
Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 75/48), 
во согласност со Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, Комитетот 
за водостопанство на Владата на ФНРЈ, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСНИВАЊЕМ) И РАБОТЕЊЕТО НА СТРУЧНИОТ 
СОВЕТ НА КОМИТЕТОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА 

ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
Член 1 

При Комитетот за водостопанство на Владата на' 
ФНРЈ се оснива стручен совет, како советодавен ор-
ган на комитетот. 

Член 2 
Задачата на стручниот совет е да ги проучува, 

сите поважни проблеми од областа на водостопанство-
то и сите прашања што ке му ги изнесе Претседателот 
на Комитетот, и за тие проблеми и прашања да дава 
свое мислење. 

Член 3 
Стручниот совет има претседател, потпретседател, 

секретар и членови што ги именува Министерот на 
Владата на ФНРЈ — Претседателот на комитетот за 
водостопанство. 

Член 4 
Со работењето на стручниот совет раководи 

Претседателот на Советот, кого за случај да е спре-
чен, го застапува потпретседателот. 

Претседателот го утврдува дневниот ред на сед-
ницата, свикува седници и на нив претседава. 

Член 5 
Советот се дели на секции организирани по од-

делни гранки на водостопанството. 
Бројот, видот на секцијата и начинот на нивното 

работење го прописува Претседателот на Комитетот 
по предлог од Стручниот совет. 

Претседателот на Стручниот совет определува кои 
прашања ке се претресуваат по пооделни секции а 
кои на пленумот на Стручниот совет. 

Член 6 
На седницата на пленумот на Стручниот совет или 

на поодделни негови секции можат да бидат пови-
кани и стручњаци што не се членови на советот. 
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Член 7 
За седниците на стручниот сонет и неговите сек-

ции се води записник, во кој што се внесува текот 
на седницата, изнесените мислења и донесените за-
клучоци 

Записникот го потпикува претседателот и секре-
тарот. 

Записникот заедно со предметот му се испраќа 
на Претседателот на Комитетот на согласност. 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

19 август 1950 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Комитетот за водостопанство 

др Васо Чубрилович, е. р. 
Согласен, 

Претседател 
на Советот за законодавство 

и .изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

493. 
Врз о-снова на овластувањето од точ. 69 на Напат-

с т в и е ^ за спроведување на првите избори за работ-
нички совети и управни одбори на државните стопан-
ски претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/50), 
пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ~ ИЗБИРАЊЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ 
ОД СТРАНА НА РАБОТНИТЕ КОЛЕКТИВИ ВО ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈАТА СО ПОВЕЌЕ ПОГОНИ ОДНОСНО 
ФИЛИЈАЛИ 

1# Во државните стопански претпријатија што и-
маат "во својот состав повеќе погони (фабрики, рабо-
тилишта, градилишта и ел.) односно филијали, можат 

,'(Покрај работничкиот совет и управниот* одбор на прет-
пријатијата, да се избираат и органи на управување 
(работнички совети односно упразни одбори) во по-
одделни погони (филијали). 

Во такви претпријатија спагјаат особено: 
а) комбинатите, т. е. претпријатијата што се состоат 

од повеќе погони: со различни производни процеси, 
обединети; во едно претпријатие (комбинат) врз основа 
на поврзаноста па производните процес;;, заедничките 
суровинска бази или ел. (на пример: комбинатите на 
дрвната индустрија, комбинатите на индустријата на 
кожа, гума- и »обувки, комбинатите па прехранбената 
индустрија ши . ) ; 

б) претпријатијата што се состојат од повеќе 
погони соединети во едно претпријатие врз основа на 
провидност или сродност га производиите процеси 
(на пример: претпријатијата на електростопанството 
со повеќе електрани, претпријатијата на градежната 
индустрија со повеќе фабрики на цемент, градежните 
претпријатија со оддалечени работилница односно 
градилишта, претпријатијата на поморската пловидба 
со поголеми и л о ви и сбект и и ти.); 

в) претпријатија што имаат филијали како те-
риторијално издвоени организациони единици преку 
кои што го вршат своето работење на определената 
територија (на пример: трговски претпријатија, прет-
пријатие за шпедиција ити.). 

2. Да ли во поодделни погони (филијали) на прет-
пријатијата од точ. 1 на ова напатствие ќе се изби-
раат орган;! на управување од страна на работните 
колективи, начинот на нивното избирање, нивниот 
делокруг и работењето ке се регулира со правилата 
иа претпријатието што ке ги донесе работничкиот 
совет на претпријатието со потврда иа управниот од-

бор па вишото стопанско здружество односно надле-
жниот државен орган (чл. 23 ст. 5 од Основниот за-
кон за управување со државните стопански претпри-
јатија и вишите стопански здружества од страна на 
работните колективи). 

При тоа, со цел да се обезбеди единството на у-
правување со претпријатието односите на органите 
на управувањето со погоните (филијалите) спрема 
органите на управувањето со претпријатието мораат 
секогаш да бидат определени како во односите на 
итните органи на управувањето према вишите, а осо-
бено така заклучоците па работничкиот совет и упра-
вниот одбор на претпријатието да се задолжителни 
за органите на управувањето по погоните (филија-
лите). 

Работоводителот (директорот, управникот) на по-
гонот (филијалата) го именува управниот одбор на 
претпријатието. Тој но својот положај е член на упра-
вниот одбор на погонот. Односот помеѓу работоводни 
тел от (директорот, управникот) на погонот и работ-
ничкиот совет и управниот одбор на погонот кс биде 
ист како и односот помеѓу директорот и работничкиот 
совет и управниот одбор на преспоија [нето што е 
утврден со Основниот закон за управување со држав-
ните стопански претпријатија и вишите стопански 
здружесгвА од страна на работните колективи 

3. Во зависност од конкретните услови на орга-
низацијата и работењето на пооделните погони (фи-
лијали), како што се предметот и обемот на работе-
њето, бројот па з а к о с е н и т е работници и службе! ' -и , 
оддалеченост од седшитето на претпријатието, са:. 
стојност во работењето и др., можат да се предви-
дат разни можности на избирање на органи за рако-
водење со погоните (филијалите), а особено; 

а) во погоните (филијалите) да се избираат ра-
ботничките совети и управните одбори аналогно на 
прописите за нивното избирање во претпријатијата. 
Ваква форма на организација на управување би мо-
жела да се примени особено кај погоните (филија-
лите) со поголема самостојност во работењето (на 
•пример: кај погоните што имаат внатрешна стопанска 
сметка, што предложува ат основен идаи и донесуваат 
месечни оперативни планови на погонот, што се овла-
стени да примаат и отпушта ог работиш':*, и да вршат 
набавка на сурови!.и и продажба на производи ити.): 

б) советот на погонот (фидија.-: 'та) па го со-
чинуваат сите- работници и службени!-:; »и погонот 
(филијалата) и тие да го избираат управниот одбор. 
Ваква форма на срггшизсншја на управување би мо-
жела да. се пра ме;.'и особено кај погоните (филија-
лите) со помал број работници и службени!'!! (ка 
пример: под 30); 

в) работничкиот совет па постити Јагнето при 
избирањето ла управниот одбор па претпријатието 
едновремено да к Л с р е и управ.:и одбори на п и т -
ките (филијалиге) и тоа од цедовите ил членовите на 
•работничкиот совет на претпријатието што и..', о т -
паѓаат на тие погони (филијали) или од ридовите на 
другите ра титан и службеници запослени во поод-
делни иогот-ч! (филијали). Ваква (рориа на организа-
ција на уп рав.-,'ва. в е би им о агова вала на погоните 
(филијалите) со значително ограничена самостојност 
во работењето и мал обем на функцијата на управу-
ваше! сг 

г) во претпријатијата во кои што пооделни 
погани (филијали-) меѓусебно значително се разлику-
ваат по предметот и обемот па работењето, бројот 
на заложените работници и службеници, оддалече-
носта од седиштето на претпријатието, самостојноста 
во работењето ита, можат да се комбинираат разни 
форми на организација на управување, меѓу нив и 
оние што се означени под а) до в), во зависност од 
конкретните услови на организацијата и работењето 
на секој неодделен погон (филијала). 
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4. Во претпријатијата од топ. 1 иа ова напатствие 
изборите за работнички совети на. претпријатијата 
ке си извршат најдалеку до 15 октомври 1950 година 
на начинот ни ; е крг.нпсаа в« Нападе-. ,«:нгг а за спро-
ведува,ње иа црпите побори на работничките совети 
и управните одбори на државните стопански претпри-
јатија. 

Сите работи што спрема тоа напатствие треба да 
ги сврши синдикалната органи акција на претпријати-
ето (определување на изборна комисија, предложу-
ва,ње број на членовите на работничкиот совет и ден 
на изборите, поднесување кп и дп та тека листа и др.), 
ке ги спроведе синдикалната подружница на претпри-
јатието во спогодба со синдикалните подружници во 
погонот (филијалата). Во предлогот што ке се под-
несе во смисла на топ 6 од споменатото напатствие, 
. - а р а т определување бројот на членовите на работ-
ничкиот совет, синдикалната организација на претпри-
јатието наедно ке го предложи и денот на изборите. 

ДОКОЛКУ тоа ке го бараат конкретните услови на 
организацијата и работењето на п о о д е л н и претпри-
јатија предан "сни во точ. 1 од ова напатствие, а осо-
бено оддалеченоста на поодделните погони (фили-
јали), по предлог од синдикалната организација (од-
носно по заеднички предлог на синдикалните органи-
зации). органот што е надлежен за определување на 
бројот на членовите гл работничкиот совет и распи-
шувањето на изборите, може да определи изборите 
за членовите на работничкиот совет на претпријатието 
да се вршат по изборните единици на овој начин: 

Ке се поднесува единствена листа за целото прет-
пријатие, кандидатите пак, би биле распореден!! по 
изборните единици, така определен број на кандидати 
да би довогјал на секоја изборна единица. Изборните 
единици, во зависност од бројот на работниците, од-
далеченоста и ти. би опфаќале еден или повеќе по-
гони (филијали, работилница, делници и ел.). Изби-
рачите што влегуваат во избирачкиот список во таа 
изборна единица би гласале само за групата на кан-
дидатите од единствената листа, што довоѓаат за таа 
изборна единица. Доколку би се поднесувале допол-
нителни или одделни листи о^ страна па поодделни 
групи работници и службо мици, тие би можеле да се 
однесуваат само па делот на нанддатите што се пред-
ложени за определената изборна единица. Кандида-
тите што довоѓаат на една набол а единица не би 
морале да бидат од погонот (фидијалата, работили-
штето, делницата и ел.}, што влегува во состав на 
таа изборна единица. Органот надлежен за распишу-
вање на изборите и утврдување бројот на членовите 
иа работничкиот совет, наедно би го определил и 
бројот на изборните ситнина како и тоа кои изби-
рачи влегуваат во избирачкиот список на пооддел-
ните изборни единици. 

За решавање на ажлби на изборите, ипо се од-
несуваат само на поодделни изборни единици ке биде 
надлежен оној околиски е д на чија што територија 
се навоѓа седиштето на изборната комисија за таа 
изборна единица. 

5. Избраните работнички совети на претпријати-
јата од топ 1 на ова напатствие должни се најда-
леку во срок од месец дена, сметајќи од конечното 
превземање на управата на претпријатието (точ. бб 
од Напатствие^ за спроведување на првите избори 
на работничките совети и управните одбори на сто-
панските државни претпријатија) да поднесат правила 
на претпријатието, врз основа на кои што во ната-
мошниот срок од месец дена ке се спроведат избори 
на органите на управувањето во погоните (филија-
лите) на претпријатието, а во склад со прописите што 
важат за избирање работнички совети и управни од-
бори на претпријатието. 

Органот надлежен за распишување на изборите 
и определување бројот на членовите на работничкиот 
совет може од оправдани причини по предлог од син-

дикална га организација на претпријатието да ги про-
должи срокови ге од тон. 4 ст, 1 и точ. 5 ст. 1 на ова 
напатствие, и тоа најповеќе за месец дена. 

6. Доколку во сроковите определени во ова на-
патствие пе ке Миде можно да се донесат правила 
на. претпријатието во целост, со одделен правилник 
може да се пропише само оној дел од правилата што 
се однесува до изборите на органите на управува-
њето. И овој одделен правилник мора да биде доне-
сен по постапката што е прописана за донесувањето 
на правила во целост. 

7. Во претпријатијата од точ. 1 на ова напатствие 
во коп што до денот иа влегувањето во сила на ова 
напатствие веќе се одржани изборите на работнич-
киот совет на претпријатието, нема да се одржуваат 
повторни набори за работнички совети на претприја-
тието. Сите други прописи од ова напатствие важат 
и за таквите претпријатија, те., и во нив накнадно 
може да се изврши избирање на органи на управу-
вање согласно со ова напатствие. 

8. Одредбите од ова напатствие аналогно ке се 
применуваат и на стопанските претпријатија иа оп-
ште ств е и и т е о рг а и на а цјi и. 

9 Ова напатстл-гг влегува г.о сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 2785 
11 сеп;-. : 1950 година 

Белград 
Го застапува Претседателот на Советот 

за законодавство и изградба на 
•на ро дита власт на Владата на ФНРЈ. 

Министерот на надворешната трговија на 
ФНРЈ, 

шик. Милентија Поповиќ, е. р. * 

4 9 4 . 

Врз основа на чл. 1 сг. 2 од Уредбата за слобод-
ната продажба и цените па стоката од широкото тро-
шење („Службен лист из ФНРЈ", бр. 29/50), доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ГОРНАТА ГРАНИЦА НА ЦЕНИТЕ ПА ПИВОТО 

ВО СЛОБОДНАТА ПРОДАЖБА НА МАЛО 
1) По исклучени,е од прописот на ставот 1 чле-

нот 1 од Уредбата за слободната продажба и цените 
на стоката од широкото трошење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/50), пивото ке се продава слободно на 
целата територија на Федеративна Народна Република 
Југославија по цените што не можат да бидат пого-
леми од долу наведените и тоа: 

а) во угостителските претпријатија на Б, Ц и Д 
категорија: 

пиво во чаши од 3 дл до Дин. 9.— 
пиво во чаши од 5 дл до Дин. 16.— 
пиво во флаши — — до Дин. 18.— 

б) во угостителските претпријатија на А катего-
рија и вон категорија: 

пиво во чаши од 3 дл — — до Дин. 12.— 
пиво во чаши од 5 дл до Дин. 22.— 
пиво во флаши до Дин. 25.— 

2) Напред прописаните горни граници на цените 
не важат за продажбата во угостителските дукј /ни 
вон. од градовите и седиштата на околиските народни 
одбори и во случаите кога угостителското претприја-
тие го продава пивото вон од својот обект (сајмови, 
панаѓур, приредби и ел.). Во ваквите случаи угости-
телското претпријатие има право во продавната цена 

Број 54 — Страла 899 
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на пивото да ги засмета уште и трошковите на до-
премање™ и другите трошкови, те., пивото да го 
продава по цената што е формирана во смисла на 
Уредбата за слободната продажба и цените на сто-
ката од широкото трошење и другите прописи д о с -
егни врз основа на таа уредба. 

3) Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 6789 

9 септември 1950 година 
Белград 

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

Осман Карабеговиќ, е. р. 

495. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенскс-те-

леграфско-телефонската тарифа, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ДОПЛАТНИ ПОШТЕНСКИ 
ФРАНКО И ПОРТО МАРКИ ПО ПОВОД НА НЕДЕ-

ЛАТА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ 1950 ГОДИНА 
На 1 октомври 1950 година ке се пуштат во 

течај доплатен поштенски франко и порто марки по 
повод на Неделата на Црвениот крст а секоја со вред-
ност од 0,50 дин. 

Франко марката содржи слика на жена во народна 
носија со книга во рацете — што го симболизира 
работењето на Црвениот крст на селото. Натпис 
„ФНР Југославија" со латиница стои под сликата; 
ознака на вредноста во долниот десен угол, а натпис 
„Недеља Црвеног крста 1950" со кирилица над сли-
ката и црвен крст во горниот лев угол. 

Порто марката содржи пртене на географска карта 
на Југославија со црвен крст над неа. На горниот раб 
од марката стои натпис „ФНР Југославија" со лати-
ница, а ознака ,,порто" исто така со латиница во ле-
виот горни угол усправно е написана, а „Недеља 
Црвеног крста 1950" со кирилица под .цртежот, до-
дека ознаката на вредноста стои во долниот лев угол 
на марката. 

Бојата на франко марката е теми о-зе лена., на порто 
марката смеѓ ја, а цртежот на црвениот крст на обете 
марки е со црвена боја. 

Овие марк« ке бидат во продажба и задолжителна 
употреба како доплатат поштенски марки за време на 
траењето на Неделата на Црвениот крст, од 1 до 8 
октомври 1950 година. 

Бр. 19051 
25 август 1950 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ, 

др Заим Шарац, е р. 

, Советот за земјоделие и шумарство на Владата на 
ФНРЈ по извршеното срамнување со изворниот текст, 
установил дека во текстот на Решението за прогласу-
вање реони заразени со калифорниски штитаста во-
шка објавено во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 
50/50 се поткрале долу наведените гре.шки, и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ РЕОНИ 
ЗАРАЗЕНИ СО КАЛИФОРНИСКИ ШТИТАСТА 

ВОШКА 
Во тон. I 1) в), редот 4, стои „Мрчајевци", а 

треба „Мрчојевци"; 
Во тон. I 3) б), редот 6 стои „Дупље" а треба 

„Дуплхе"; во редот 10, стои „Пишече", а треба „Пи-
шеце". 

Бр. 5216. — Од Советот за земјоделие и шумар-
ство на Владата на ФНРЈ, 4 септември 1950 година. 
Белград. 

Министерството на поморското на ФНРЈ, по из-
вршеното срамнување со н ^ о р н и о т текст, установило 
дека во текстот на Правилникот за извршување уз. 
Уредбата за редот во лупите, што е објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 51 од 23 август 1950 го-
дина се поткрале долу наведените грешки и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

УРЕДБАТА ЗА РЕДОТ ВО ЛУКИТЕ 
Во чл. 7 наместо „голем" треба да стои „боен". 
Во чл. 55 точ. 3 наместо „со парична казна од 

5.(КХ) динари" треба да стои „со парична казна до 
5.000,— динари". 

Бр. 13165, — Од Министерството на поморство™ 
на ФНРЈ, Белград, 2 септември 1950 година. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГО 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе,, 
во бројот 20 од 22 јули 1950 година објавува: 

Закон за избирање народни пратеници на Народ-
ната Скупштина на Народна Република Црна Гора; 

Указ за распнување избори за народни пратеници; 
па Народната Скупштина на Народна Република Црна 
Гора; 

Указ за укинување Комитет за законодавство « 
изградба на народната власт и за оснивање Совет за 
законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на Н. Р. Црна Гора. 
и—шиш ним. I »ми ни. •»—•ич —...им—. . • ... ^ 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

485. Уредба за принадлежностите на државните 
службеници на служба во странство — 893 

486. Уредба за Високата саобраћајна школа — 893 
487. Уредба за Главниот архивски совет — — 895 
488. Уредба за Сојузниот институт за заштита 

на спомениците па културата — — — — — 895 
489. Уредба за оснивање Институт за историски 

прашања — — — — — 896 
490. Уредба за укинување на Уредбата за шко-

лите за учениците во трговијата и Уредбата 
за нижите трговски курсеви — — — 896 

491. Општо напатствие за школите за учениците 
во трговијата — — — — — — — 897 

492. Правилник за оснивање™ и работењето на. 
Стручниот совет на Комитетот за водосто-
панство на Владата на ФНРЈ — — Ѕ97 

493. Напатствие за избирање на органите на 
управување од страна на работните колек-
тиви во претпријатијата со повекје погони 
односно филијали — — — — 898 

494. Решение за горната граница на цените на 
пивото во слободната продажба на мало — 899 

495. Решение за пуштање во течај доплатат по-
штенски франко и порто марки по повод 
на Неделата на Црвениот крст во 1950 го-

Исправка на Решението за прогласување реони 
заразени со калифорниски штитасте вошка 900 

Исправка на Правилникот за извршување на 
Уредбата за редот во лупите — — 900 

Издавач: „Службена лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранков:* ул бр. 20. 
Директор и одговорен уредни*. Слободан М. Пешовиќ, Мајке .Јевросиме бр. 20. — 
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