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БЕЛГРАД 

БРОЈ 42 ГОД. VI 

Цена на овој број е 6.— дин. — П р е т -
платата за цела 1950 година и з н е с у в а 
350.— динари. Р е д а к ц и ј а : Бранков* 
улица бр. 18—20. — Т е л е ф о н и : Редак-
ција 28-838, Администрација 27-595, 
Продавно о д д е л е н и е 22-619, Сметко-

водство 26-276, Експедиција 21-251. 

377. 
Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот иа 

ФНРЈ а со цел да се примени правилно законот, Пре-
зидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 

НА ЧЛ. 14, СТ. 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИ-

ЦИТЕ И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ 

По чл. 14, ст. 2 од Законот за социјалното осигу-
рување на работниците и службениците и нивните 
фамилии, пол деца во о в о ј закон, доколку во поод-
делни одредби не е инаку речено, се разбираат деца 
родени во бракот или вон од бракот, усвоени деца, 
пасиноци, и деца без родители што ги издржува оси-
гуреникот, без оглед на нивното взаемно роднинство. 

Кинисувајкји од начелата на кои што се заснива 
Законот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии, одредбата на ст. 2 
на чл. 14 од наведениот закон треба да се разбере 
така што се однесува до правата на децата да се 
изедначуваат и децата чиите родители ја напустиле 
земјата или им е боравокот непознат, и тоа дотогаш 
додека таква состојба трае. 

С. бр. 1465 
22 јуни 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
иа Федеративна Народна Република Југославија 

Претседател, 
др Иван Рибар, е. р. 

Секретар, 
Миле Перуничић, е. р. 

378. 
Врз основа на точ. 6 и точ. 13 од членот 74 од 

Уставот на ФНРЈ, а по предлог на Претседателот на 
Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народима скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија, до-
несува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ МИНИСТЕР НА ВЛАДАТА НА 
ФНРЈ — ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТОТ ЗА ТУРИ-
ЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

I 
Се назначува: 
З а Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател 

на Комитетот за туризам и угостителство на Владата 
на ФНРЈ Станоје Симич, Министер на Владата на 
ФНРЈ. 

II 
Претседателот на Владата на ФНРЈ ке го изврши 

овој указ. 

Ш 
О в о ј указ влегува во сила со денот на објавува-

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

Бп. 1302 
9 јуни 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

379. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ да донесува уредби по пра-
шањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ 
по 'предлог од Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ и Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, а по претходно прибавено мнение од Централ-
ниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија, 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ФОНДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО 
Р А Б О Т Е Њ Е 

Член 1 
За да се развие и унапреди културно-просветното 

'работење и народната техника мегју работниците и 
службениците, се оснива фонд за културно-просветно 
работење (во натамошниот текст: фонд) на синдикал-
ните подружници на државните стопански претпри-
јатија. 

Со средствата од фондот располага управниот од-
бор на синдикалната подружница. 

Член 2 

Средствата на фондот се остваруваат со доприно-
сот .од остварената добивка на државните стопански 
претпријатија кои што во своето работење планираат 
добивка, како и од остварената пазаришна добивка. 

Висината на доприносот од планската (определе-
на, редовна) и надпланската (неопределена, вонредна) 
добивка како и од остварената пазаришна добивка ја 
определува во проценат за поедини стопански гранки 
Министерот на финансиите на ФНРЈ по предлог од 
Сојузниот министер надлежен за таа гранка, а по 
претходно прибавено мнение од Претседателството на 
Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Ју-
гославија, со тоа овие проценти да можат да бидат 
различни за планската, надпланската и пазаришната 
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добивка. Надлежниот ?,дми.нистративно-оперативен ра-
ководител со претходно прибавено мнение од соод-
ветниот синдикален орган утврдува, до висината на 
така определените проценти, индивидуални проценти 
за секое пооделно претпријатие, водејќи сметка за 
бројот на работниците во претпријатието, висината на 
добивката и за потребите на претпријатието. 

Член 3 
К а ј државине стопански претпријатија кон што во 

своето работење не планираат добивка, средствата на 
фондот се остваруваат и тоа: 

1. Ка ј државните трговински претпријатија: 
а) со доцрикосот од остварената планска разли-

ка помену т р о н о в и т е на набавката и продажбата со-
држани во определените рабати и маржите помалите 
трошкови на набавката и продажбата кои што с е 

индивидуално определени за поедини претпријатија; 
б) со допринос о-1 остварената заштеда во 

индивидуално определените трошкови на набавката и 
продажбата; 

в) со долркносот од разликите во цените и од 
пазаришната добивка кога овие претпријатија спрема 
одделни прописи остваруваат добивка. 

2. Кај државните •откупни претпријатија: 
а) со доприносот од остварената планска разли-

ка помегју просечните трошкови на откупот и прода-
жбата содржани во определените маржи на откупот 
и помалите трошкови на откупот и продажбата што 
се индивидуално определени за поодделни претпри-
јатија; 

б) со допринос од остварената заштеда во ин-
дивидуално определените трошкови на откупот и про-
дажбата. 

3. Кај државните стопански претпријатија што се 
занимаваат со работите на извоз и увоз: 

со доприносот од остварените заштеди во опре-
делените трошкови на извоз и увоз. 

4. Кај државните претпријатија за работи на ме-
ѓународна отпратнпчка служба: 

а) со доприносот од остварената планска раз-
лика помегју трошковите на меѓународната отпрат-
и л а « служба содржани во определените цени нт у-
слугите и помалите планирани трошкови на метју на-
родната отпратничката служба што се утврдени со 
финансискиот план на претпријатието: 

б) со до приносот од остварената заштеда во 
трошковите ча меѓународната отпрати ника служба 
утврдени со финансискиот план на претпријатието. 

Висината на дсириноеот од планските разлики и 
остварените заштеди како и од остварената пазари-
шна добивка се утврдува на начинот што е предви-
ден во чл. 2 ст. 2 на оваа уредба. 

Член 4 
Претпријатието тромесечно ке го пресметува н 

уплатува определениот допринос за фондот на начи-
нот што е предвиден во чл. 7 од Уредбата за рзспо-
делбата на добивката на државните стопански прет-
пријатија од сојузно и републичко значеше. Конеч-
ната пресметка на допри,носот за фондот се врши врз 
основа на одобрената годишна завршна сметка. 

Во текот на годината можат да се употребуваат 
само оние средства што се пресметани врз основа на 
одобрените завршни сметки за минатата година. 

Член 5 
Од фондот ке се издвојат, штом ке бидат одо-

брени завршните сметки на претпријатието за одно-
сната година, еден дел од средства, а најдов ек је до 
10% за потребите на околиското (месното) синдикал-
но в епс је со цел да се развие и унапреди културно-
просветното и фискултурното работење. Висината на 
овие средства ја утврдува синдикалната подружница 
во спогодба со околискиот (месниот) синдикален со-
вет. Синдикалната подружница овој допринос на син-
дикални©! совет може да го »»големи и преку 10%. 

Член 6 
Синдикалните подружници « околиските (месните) 

синдикални совети можат да ги уптребуваат сред-
ствата определени за културно-просветно работење 
за следни цели: 

а) за издигање, уредување и одржување на 
културно-просветните и фискултурните обекти и уста-
нови; 

б) за обезбедување и издигање кадрови што 
се потребни да се развие културно-просветното, фис-
културното работење и народната техника во синди-
калните организации; 

в) За агитација и пропаганда и други потреби 
на култу,рно-лоосветната, (^некултурната и спортската 
дејност метју работниците и службениците; 

г) за потребите на синдикалните, културно-у-
метничките, гимнастички -^ и спортските здружества и 
клубови како и з д р у ж е н а т а на народната техника 
в© претпријатијата. 

Член 7 
Средствата на фондот формирани од до прино сите 

за 1947/48 и 1949 година, ке се употребат за да се 
отплатат п о з а ј м и в т е кои што Централниот одбор на 
Сојузот на синдикатите на Југославија ги примил од 
сојузниот буџет за да се развие и унапреди културно-
просветното и фискултурното работење метју работ* 
ниците и службениците. 

Член 8 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уред-

ба донесува по потреба иМннстерот на финансиите 
на ФНРЈ. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

20 јуни 1950 година 
Белград х 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на наоодната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет 

на Владата на ФНРЈ, и 
Претседател на Сојузната п л а н а « ^ 

комисија, 
Борис Кидрич, е. р. 

Гк> застапува Министерот на 
финансиите на ФНРЈ 

Министерот на надворешната 
трговија на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
по предлог од Претседателот на Советот за енерге-
тика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ЕЛЕКТРИФИКАЦИ ЈА 
Член 1 

Во состав на Советот за енергетика и е кет рата-
та в на индустрија на Владата на ФНРЈ се оснива Ди-
рекција за електрификација како а д м ини ст р ати вно-
оперативен раководител на претпријатијата во соју-
зна надлежност за истражувачки работи, проектирање 
и монтажа на електростопански постројки како и 
претпријатија за набавка спрема за тие посртојки. 
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Член 2 
.. На чело на Дирекцијата е Генерален директор, кој 
што раководи со сите работи иа Дирекцијата. 

Генералниот директор помошникот на генерални-
от директор, генералниот инженер, како и другите, 
директори ги назначува Претседателот на Советот за 
енергетика и екстрактивна индустрија на Владата на 
ФНРЈ во согласност со Претседателот на В о д а т а на 
»ФНРЈ. 

Член 3 
Дирекцијата за електрификација се финансира врз 

основа , на финансискиот план, а од д©приносите на 
претпријатијата со кои што раководи. 

Член 4 

Поблиски прописи за организацијата и работење-
то на Дирекцијата за овластувањата на генералниот 
директор и на раководите службеници, како и прописи 
•за внатрешното работење донесува Претседателот на 
Советот за енергетика и екстрактивна индустрија на 
Владата на ФНРЈ. 

Член 5 

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

20 јуни 1Ѕ50 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
ч Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за енергетика 

и екстрактивна индустрија 
Светозар Вунманович, е. р. 

381 . 
Врз основа на чл. 9 ст. 5 од Уредната за работните 

Норми („Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/48) пропи-
сувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И РАБО-
ТЕЊЕТО НА КОМИСИИТЕ ЗА РАБОТНИТЕ НОРМИ 
ВО РЕСОРОТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЖЕЛЕЗНИ-

ЦИТЕ НА ФНРЈ 

Правилникот за организацијата, составот и работе-
њето на комисиите за работните норми во ресорот на 
Министерството на железниците на ФНРЈ, („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 97/49) се менува и дополнува, така 
да неговиот пречистен текст гласи: 

ПРАВИЛНИК 

за организацијата, составот и работењето на 
комисиите за работни норми- во ресорот ка 
Министерството на железниците на ФНРЈ 

Член 1 
При дирекциите на железниците, железничките ин-

дустриски и железничките градежни претпријатија, 
Главната дирекција на железничките работилници, 
Главната дирекција за градење на железниците, Глав-
ната дирекција за снабдување на железничарите, како 
и при Министерството на железниците на ФНРЈ, се 
образуваат комисии за работни норми. 

• Комисијата за работни норми е советодавно тело 
по прашањата на работните норми, од оној орган ири 
кој што поетон. 

Член 2 
Комисиите за работни норми можат да се обра-

зуваат и при извршните единици на дирекциите на 
железниците, одделенијата, погоните, работилниците и 
градилиштата на железничките ндустриски и желез-
ничките градежни претпријатија, при другите желез-
нички претпријатија, како и при Главната дирекција на 
железничкото угостителство. 

Одлука за образување на комисијата во овој слу-
чај донесува директорот на дирекцијата на железни-
ците, директорот на претпријатието или . администра-
•ѓ.з»о-спѕратквниот раководител на претпријатието или 
главниот директор. 

Член 3 
Комисија за работни норми сочинуваат претседател, 

потпретседател, секретар и потребен број членови. 
В . комисијата за работни норми, но правило, вле-

гуваат како членови: 
а) ири извршните единици на дирекциите на же-

лезниците — заменикот на раководителот на едини-
цата!, претставникот на синдикалната подружница, глав-
ниот нормирец, нормирецот односно службеникот што 
е задолжен со нормирање, претседателот на комиси-
јата односхчо подкомисијата за унапредување на про-
изводството и соодветниот број на најдобри работници 
односно службеници; 

б) при дирекциите на железниците — началниците 
на службите, претставникот на територијалниот одбор 
од синдикатите на железничарите, шефот на одделот 
за норми и претставникот на бирото односно на коми-
сијата за унапредување на производството; 

в) при одделенијата, погоните, работилниците и 
градилиштата на железничките индустриски и желез-
ничките градежни претпријатија — техничкиот рако-
водител, претставникот на синдикалната подружница, 
но рм ир е цот, претставникот на подкомиспјата за уна-
предување на производството и соодветниот број на 
најдобри работници односно службеници; 

г) при железничките индустриски, железничките 
градежни, како и при другите железнички претприја-
тија — заменикот на директорот (главниот инженер, 
техничкиот раководител), претставникот на синдикал-
ната подружница, главниот нормирец односно нормн-
рецот, претставникот на комисијата за унапредува! и е 
производството и соодветен број најдобри работници 
односно службеници; 

д) при Главната дирекција за снабдување на же-
лезничарите — началникот на ,одделението за еконо-
мии, претставникот на централната управа на синди-
катите на железничарите, службеникот што е задолжен 
со нормирање и соодветниот број на стручњаци за 
планирање и земјоделие; 

гј) ири Главната дирекција на железничкото уго-
стителство — началникот на комерцијално^ одделе-
нија, претставникот на Централната управа на синди-
катите на железничарите, службеникот што е задолжен 
со нормирањето и потребен број стручњаци; 

е) при Главната дирекција на железничките рабо-
тилници односно Главната дирекција за градење на 
железниците — директорот за производство односно 
директорот за капитални работи, претставникот на 
Централната управа на синдикатите на железничарите, 
шефот па одделот за норми и директорот на планира-
њето.; и 

ж) при Министерството на железниците на ФНРЈ 
— помошникот на министерот за оперативни работи, 
претставникот на Централната управа на синдикатите 
па железничарите, началникот на одделението за нор-
ми, директорот на бирото за унапредувањето на про-
изводството, началниците на оперативните управи на 
службите и самостојните одделенија, главниот дирек-
тор на Главната дирекција на железничките работна-
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ници и главниот директор на Главната дирекција за 
градење на железниците. 

Првиот член на комисијата е, по правило, претсе-
дателот, претставникот на синдикалниот форум—пот-
претседател, а нормирецот, главниот нормирец, шефот 
на одделот за норми односно началникот на одделе-
нието за норми—секретар на комисијата. 

Претседател на комисијата ири дирекцијата на 
железниците (став под б) определува директорот по-
меѓу началниците на службата. 

Состав и членови на комисијата за работни норми 
определува со одлука органот при кој што се обра-
зува комисијата.. 

Како орган, во смисла на претходниот став, не 
се смета техничкиот раководител на одделението, по-
гонот, работилницата односно градилиштето на желе-
зничките индустриски односно железничките градежни 
претпријатија. 

Член 4 
Комисиите за работни норми имаат следни задачи: 
а) при извршните единици на дирекциите на же-

лезниците, одделенијата, погоните, работилниците и 
градилиштата на железничките индустриски односно 
железничките градежни претпријатија, при железнич-
ките индустриски, при железничките градежни како и 
ири другите жлезнички претпријатија: 

1) да даваат мненија и ставаат предлози по сите 
прашања во врска со работните норми; 

2) да го следат спроведувањето во живот и пра-
вилноста на применувањето прописите и напатствијата 
од областа на работните норми и, во врска со тоа, 
да даваат мненија и да ставаат предлози; 

3) да ја проучуваат и проверуваат правилноста 
ка распоредувањето работите во групи, исправноста 
на применувањето и реалноста на работните норми, 
како и да предлагаат испреми и мерки за о т к о п у -
вањето на уочените неисправности; 

4) да ја проверуваат и проучуваат картотеката од 
евиденцијата за исполнување на работните норми, да 
нзвлечуваат потребни заклучоци и да ставаат соод-
ветни предлози; 

5) да ја проучуваат организација-"! на норматив-
ната служба и проблематика на нормирањето, пра-
вилноста на рспоредувањето и рационалноста на иско-
ристувањето на нормирцнте и да даваат иконија и да 
ставаат соодветни предлози; 

б) да предложуваат план на снимање на работ-
ните норми со метода на техничкото нормирање; и 

7) да го следат и да го проверуваат стручното 
издигање на нормирците и, ВО врска со тоа., да даваат 
икенија и да ставаат предлози; 

6) при дирекциите "ћа железниците и главните ди-
рекции, покрај задачите што се споменати во точ. 
1—7 под а) уште и следното: 

1) да ги проучуваат плановите на изработката и 
да ги проверуваат работните норми со методата ка 
техничкото нормирање, како и материјалот на извр-
шеното проверување и изработката, и во врска со 
тоа да даваат мненија и да ставаат предлози; и 

2) да го следат и да го координираат работењето 
«а комисиите под а) : 

в) при Министерството на железниците на ФНРЈ, 
покрај задачите што се споменати во точ. 1—7 под а) 
и во точ. 1—2 под б) уште и: 

1) да ги проучуваат предлозите по прашањата за 
утврдување на работните норми и во врска со тоа 
да дава. мненија и поднесува предлози; и 

2) да го следи и координира работењето на ко-
мисиите под а и б). 

Член 5 
Комисијата за работни норми се состанува по -по-

треба, но најмалко еднаш месечно. 
Отсутните членови на комисијата на седницата ги 

застапуваат нивните заменици во редовната должност. 

односно замениците, што ке ги определи органот при 
кој што постои комисијата. 

Претседателот на комисијата свикува седница и 
предложува дневен ред. 

Претседателот на комисијата овластен е да пови-
кува на седницата поради консултација и друм* 
стручњаци. 

Член 6 
Секретарот на комисијата за работни норми се 

грижи за подготвувањето д о к у м е н т а ц и ј е на пред-
метите што се предложуваат со дневниот ред за ра-
згледување. 

Член 7 
За работењето на комисијата на седницата секре-

тарот води записник во кој што се внесува: дата и 
место на состанокот, имиња на присутните, дневен 
ред, накратко работењето на седницата по секој пред-
лог а особено сите мненија, предлози и заклучоци на 
комисијата, како и одделни мненнја на поодделни 
членови. 

Записникот го потписуваат сите присутни членови 
на комисијата. 

Со содржајот на записникот треба веднаш да се 
запозна органот при кој што комисијата постои, а во 
срок од 3 дена од одржаната седница треба да се 
испрати заверен препис на записникот до комисијата 
за работни норми при непосредно повисокиот орган. 

Член 8 
Ако органот при кој што комисијата постои не 

го прими даденото мнекије односно ставениот пред-
лог, комисијата, или макар кој член на комисијата, 
може за тоа да го извести непосредно повисокиот 
орган. 

Нема место да се применува одредбата од прет-
ходниот став ако е во . прашање комисијата при Ми-
нистерството на железниците на ФНРЈ. 

Член 9 
Комисијата за работни норми за своето работење 

му ©дговара на органот при кого што постои. 
Член 10 

Поблиски напатствија за применувањето на овој 
правилник ке издава помошникот на министерот на 
железниците за оперативни работи. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја>-

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

Бр. 17739 
5 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на железниците на ФНРЈ, 

Тодор Вујасинович, е. р 

382. 
Врз основа на чл. 32, 42 и 44 од Законот за вое-

ните инвалиди од војната, прописувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА МА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОСТАПКА НА ИНВАЛИДСКИТЕ 

КОМИСИИ 

Во правилникот за постапката на инвалидските 
комисии („Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/46), се вр-
шат изменувања и дополнувања, така да пречисте-
ниот текст гласи: 
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ПРАВИЛНИК 

за постапката ка инвалидските к о к н е м 
I, постапка 

Член 1 
Пријавата со која што се бара признавање иа 

инвалидските права по Законот за воените инвалиди 
од војната!, се поднесува до надлежната инвалидска 
комисија, било непосредно било преку околискиот или 
месниот народен одбор. 

Лицата што живеат во странство можат пријавата 
да ја поднесат и преку нашето дипломатско претстав-
ништво. 

Член 2 
Пријавата на лицето кое што оара да ©иде при-

знато за воен инвалид од војната треба да содржува: 
1) презиме, татково име и име; 
2) чин и занимање; 
3) година и место на р а ѓ а њ е т о ; 
4) пребивалиште, односно боравиште; 
5) кога е мобилисан, односно кога влегол во 

Партизанските одреди на Југославија; Народноосло-
бодителната војска и Партизанските одреди на Југо-
славија или во Југословенската армија, односно во 
некоја друга војска; 

6) на кој ден, месец и година е онеспособен, од 
кого е онеспособен, во која борба и во кој дел на 
телото, на кој положај и место, односно кога е при-
мен во болница; 

7) на која единица и припаѓал во моментот на 
онеспособувањето; 

8) име и презиме на претпоставените војни ста-
решини; 

9) во која болница се лекувал, колку време, како 
и име и презиме тњ лекарот што го лекувал; 

10) имиња На сведоии-другари од војната на кои 
што им е познато кога е онеспособен. 

Лицата вон од составот на Партизанските одреди 
на Југославија, Народноослободителната војска и Пар-
тизанските одреди на Југославија, односно Југосло-
венската армија, или некоја друга војска, треба во 
пријавата да наведат во која борба се онеспособени 
(заседа, офанзива на непријателот, тројка испадања 
и ел.), на каква должност и под какви околности како 

податоци од предниот став на овој член што се 
однесуваат на нив. 

Лицата што го изведуваат своето право на по-
мошта и заштитата од загинатите, поднесуваат при-
јава со исти податоци од ставот 1 од овој член за 
загинатиот, умрениот или нестанатиот. Освен тоа, 
овие лица ги поднесуваат уште и овие податоци: 
презиме, татково име и име; занимање; ден, година 
и место на раѓањето ; пребивалиште односно бора-
виште со поблиска адреса; податоци за фамилијарната 
и имотната состојба; и во какво роднинство или од-
нос е со загинатиот, умрениот или нестакатиот. 

Член 3 
Доколку подносителот на пријавата располага со 

писмени докази за фактите од членот 2 на овој пра-
вилник, должен е да ги приложи со пријавата. 

Со пријавата се поднесува и уверение Издадено 
од околискиот народен одбор дека нема пречки од 
членот 6 на Законот за воените инвалиди од војната, 
како и доказ за денот, месецот и годината на р а ѓ а -
њето за сите лица кај кои што признавањето на ин-
валидските права е условено со годините на староста. 

Член 4 ' 
Кога околискиот народен одбор је прими прија-

вата, должен е да ги набави сите докази што се по-
требни за правилното решавање на предметот, доколку 
не се приложени со пријвата, и предметот потоа да 

го испрати до надлежната инвалидска комисија на 
решавање. 

Член 5 
Кога првостепената инвалидска комисија ја при-

ми пријавата 'непосредно од подносителот или преку 
околискиот народен одбор, исто така е должна да 
набави докази што се потребни за правилното реша-
вање на предметот, доколку векје не се набавени. 
Потребните докази се набавуваат непосредно или 
преку околискиот народен одбор. 

Член б 
Надлежноста на првостепената инвалидска коми-

сија се определува по пребивалиштето, односно бо-
равиште™ на подносителот од пријавата. 

За случај менување на пребиеалиштето односно 
боравиштем на подносителот, предметот може да се 
одстапи на првостепената инвалидска комисија што е 
надлежна по местото на преселувањето. Пред да се 
отстапи предметот, мораат да се приберат докази што 
се навогјаат на подрачјето од поранешното пребива-
лнште на подносителот од пријавата. 

Член 7 
При донесувањето на решението за инвалидските 

права инвалидската комисија ке ги зема во оглед пр-
венствено документите на воените единици, команди 
и установи, а потоа другите јавни документи и други 
доказни средства. 

Да ли некој факт ке се смета како доказ инва-
лидската комисија ке цени по слободното уверение. 

Член 8 
Врз основа на прибраните докази првостепената 

инвалидска комисија донесува решение со кое што 
на молителот или му су признаваат инвалидските 
права во Законот за војните инвалиди од војната или 
се одбива молителот од барањето. 

Во секое решение мораат да бидат споменати до-
кази, оценка на тие докази, како и напатствие за 
жалба. 

Решението му се предава на заинтересираното 
лице. 

Член 9 
Против решението на првостепената инвалидска 

комисија може да се подаде жалба до Врховната ин-
валидска комисија во срок од 30 дена после прие-
мот на решението. 

Жалбата се предава до првостепената или до 
Врховната инвалидска комисија. 

Член 10 
Првостепената инвалидска комисија ги испракја 

по службена должност до Врховната инвалидска ко-
мисија списите од сите предмети по кои што е при-
зната помошта и заштитата по Законот за воените 
инвалиди од војната. Ова исправање се врши после 
истекот на срокот за жалбата, односно ако е заин-
тересираниот доволен со решението, после писмената 
изјава дека се одкажува од жалбата 

Член И 
После оценката на решенијата од првостепената 

инвалидска комисија, Врховната инвалидска комисија 
ги оснажува тие решенија, поништува или преправа. 

Кога Врховната инвалидска комисија најде дека 
фактите што се од влијание за решавањето на пред-
метот не се достаточно утврдени, таа може да го 
врати предметот до првостепената инвалидска коми-
сија за да ја дополни постапката и да го утврди фак-

тот. Нејзините .забелешки задолжителни се за прво-
степената комисија. 
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Член 12 
Грешки во пишување, сметање, као и други оче-

видни неточности во решението инвалидската коми-
сија може во секое в пем е самата да ги поправи, 

Член 13 
Кога решението на инвалидската комисија со кое 

ино се признава правото иа инвалидските надлежно-
сти стане правосилно, за сите подоцни измени што 
влијаат на висината од инвалидските ппинадлежности 
решава органот што е надлежен за исплата на при-
кадлежностите. Гој решава исто така за исплатата на 
трошковне за закопот (чл. 26 од Законот за вое-
ните инвалиди од војната) и за неисплатените инва-
лидски принадлежности на умрените ползувани. 

Органот што е надлежен за исплата ке го испра-
ти своето решение до заинтересираното лице, кое 
што може да даде приговор против тоа решение. 
Приговорот се поднесува во срок од 30 дена после 
приемот на решението, а се предава или преку по-
шта испраќаа до органот што е надлежен за исплата. 
Ако оној орган најде, дека е приговорот оправдан, 
може самиот да го измени своето решение, а во про-
тивен случај ке го испрати предметот до првостепе-
ната инвалидска комисија на решавање. 

Решението на првостепената инвалидска комисија 
што е донесено по горниот став се испракја до Вр-
ховната инвалидска комисија по службена должност 
сако за случај ако првостепената инвалидска коми-
сија не го примила гледиштето на исплатниот орган, 
а инаку само по жалбата на заинтересираното лице. 

Член 14 
Воен инвалид од војната кај кого во текот на 

уживањето на инвалидските права ке настапат такви 
измени во степенот на ннвадидитетот коп што можат 
да имаат влијание на висината од инвалидските при-
надлежностн, ке поднесе за тоа пријава до надле-
жната инвалидска комисија. По таа пријава ке се 
изврши прегледување на воениот инвалид од војната, 
а спрема резултатот на прегледувањето ке се опре-
дели групата и процентот на неспособноста и изно-
сот на инвалидските принадлежности. 

Исто така ке се постапи и во случајот а.ко бил 
молителот одбиен од барањето да му се признаат 
инвалидските права поради недостаточниот процент 
ка неспособноста, па кај него полаку утврдената со-
стојба на раната, повредата или огледати односно 
болеста се погоршала. 

Дополнителна пријава можат да поднесат и дру-
1нге л•;''.;( шго корану не ги исполнувале условите за 
.признавањето на инвалидските права ако тие услови 
дополнително ги исполнат. 

Ако се работи за одземањето на инвалидските 
права поради околностите што настапиле после праг.-
к осили оста на решението, — за тоа решава првосте-
пената инвалидска комисија, и тоа откога ке набави 
предлог од инвалидската управа иа министерството 
ка социјалните грижи на народната република или 
Главната инвалидска управа на Комитетот за соци-
јалните грижи на Владата на ФНРЈ. 

Член 15 ' 
Постапката по правносилното решение за инва-

лидските права може да се обнови (чл. 134 ст. 2 од 
Законот за воените инвалиди од војната) по предлог 
на заинтересираното лице, инвалиската управа на ми-
нистерството за социјалните грижи на народната ре-
публика, или Главната инвалидска управа на Коми-
тетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ. 

Предлог за обновување на постапката се подне-
сува до првостепената инвалидска комисија, која што 
решава за него. 

Обновување на постапката може да се дозволи 
само ако се фактите што се во предлогот споменати 
такви, ако би биле утврдени, да би можеле да до-
ведат до признавање на инвалидските права. 

Инвалидските права по решението што е доне-
сено во обновената постапка започнуваат да течат 
од денот на започнатата постапка за обновување. 

Член 16 
Ревизијата на правосилното решение по инвалид-

ски ге права (чл. 34 ст. 3 од Законот за воените ин-
валиди од војната) може да се изврши но предлог 
на Главната инвалидска управа на Комитетот за- со-
цијалните грижи на Владата на ФНРЈ, а за случај 
каде правосилното решение го донела првостепената 
инвалидска комисија — и по предлог на инвалидската 
управа при министерството на социјалните грижи на 
на р од н ата реп у бл ика. 

За предлогот за ревизијата решава онаа инвалид-
ска комисија што го донела правносилното решение. 

Решението што е донесено после ревизијата про-
изведува правни последици, по правило, од денот на 
започнатата постапка за ревизија, а само во потешки 
случаи на повреда на законот и правичноста може 
да му се определи дејството и порану од то ј ден, иди 
од денот на дејството на претходното решение. 

II. Состав га инвалидските комисии 
Член 17 

Инвалидските комисии — првостепените и Врхов-
ната — решаваат во совети составени од по три чле-
на, од кои што барем двајца мораат да бидат прав-
ници. 

За првостепените инвалидски комисии што имаат 
нове-кје совети може министерот на социјалните гри-
'жи на народната република да определи подрачје од 
кое што неодделен совет ке ги решава инвалидските 
предмети, и на таков совет може да му се определи 
и седиште вон од местото на седиштето на инвалид-
ската комисија. 

№ . Преодувавме 
Член 18 

Првостепените инвалидски комисији ке вршат и 
натаму преведувања по членот 43 и 43а од Законот 
за воените инвалиди од војната. 

Со решението за преведување на овие лица ке 
се расправаат, покрај прашањата на инвалидските 
ири надлежности, уште и прашањата за признавање 
на другите видови на заштитата по Законот за вое-
ните инвалиди од војната. 

Решенијата за преведување се извршни. Првосте-
пената инвалидска комисија може своето решение да 
го измени а а случај на оправдан приговор на заин-
тересираното лице. 

Член 19 
Аналогно на одредбите за преведуваше, првосте-

пените инвалидски комисии кг постапуваат и во слу-
чаите ако се во прашање лични инвалиди или други 
лица чија што неспособност за стопанисување е при-
времена, и на дополнителниот преглед повторно се 
утврди нивната неспособност за стопанисување. 

Член 20 
За досегашните уживатели на инвалидските при-

надлежности износите на принадлежностите по Зако-
нот изменувањата и дополнувањата на Законот за 
воените инвалиди од војната од 23 јануари 1950 го-
дина и по Уредбата за инвалидските принадлежности 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50) ке ги утврду-
ваат органите што се надлежни за исплата на инва-
л ид оки т е пр и н а д л е жн ости. 

Тоа исто ке се стори и кај родителите, ако му 
се на еден родител признати сите инвалидски права 
а на другиот само останатите видови на помошта и 
заштита без инвалиднина. 

Против решението ка овие органи може да се 
даде приговор, кој што не го задржува извртува-
њето на решението, а натаму ке е* постапи на на* 
чинот што е предвиден во чл. 14 од овој правилник. 



Среда, 28 јуни 1950 СЛУЖБЕН ЛИСТ 

Член 21 
Органите што се надлежни за исплата на инва-

лидските иринадлежности што се споменуваат во овој 
правилник, се органи на социјалните грижи што се 
надлежни да издаваат инвалидски исплатни книшки 
и налози за ставањето во течај на инвалидските при-
надлежности. 

IV. Завршни одредби 
Член 22 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2030 
13 јуни 1950 година 

Белград 
Претседател на Комитетот за социјалните 

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

383-
Врз основа на чл. 7 од Уредбата аа Сојузната 

управа за геолошки истражувања („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/50) и членот 5 став 2 од Уредбата за 
проширување важноста на сојузните прописи за стру-
шките иа сите државни службеници во Федеративна 
Народна Република Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/49), прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИ-
ПРАВНИЧКИОТ СТАЖ, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И 

КУРСЕВИТЕ ВО ГЕОЛОШКАТА СТРУКА 

1. Прописите на Правилникот за приправничкиот 
стаж, стручните испити и курсевите во геолошката 
струка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/48), ке се 
применуваат на сите службеници од геолошката стру-
ка макар каде да се запослени, аналогно на членот 1 
од Уредбата за проширување важноста на сојузните 
прописи за струшките на сите службеници во Федера-
тивна Народна Република Југославија. 

2. Стручната комисија за испитот на приправни-
ците за званието: помлад геолог, помлад геолошки 
техничар, и за добивање званието: виши геолошки 
техничар — се формира при Сојузната управа за 
геолошки истражувања во Белград. 

За назначување претседател на комисијата, чле-
нови и заменици надлежен е Управителот на Соју-
зната управа за геолошки истражувања. Членовите на 
комисијата и замениците можат да се земаат и од 
другите установи како и од факултети, додека прет-
седателот на комисијата и неговиот заменик се од 
редовите на службениците на Сојузната управа за 
геолошки истражувања. 

Записничар на испитната комисија одредува рако-
водителот на Персонално™ оделение на Сојузната 
управа за геолошки истражувања. 

3. За да се скрати или продолжи приправничкиот 
стаж, како и поблиску да се определи стажот и сро-
ковите за службениците што преминуваат од други 
во геолошката струка (чл. 4, 10, 34, 25 и 38 од пра-
вилникот) надлежен е Управителот на Сојузната у-
права за геолошки истражувања. 

Управителот на Сојузната управа за геолошки 
истражувања надлежен е и да донесува одлуки за 
ослободување 'од полагањето на стручните испити за 
преведените службеници од другите струки по чл. 40 
од правилникот. 

4. При Сојузната управа за геолошки истражува-
ња именува потребен број стручњаци во комисијата 
која што дава отценка за унапредувањето во званието 
геолошки советник и повисок геолошки советник, за 
секој конкретен случај одделно, — Управителот на 
Сојузната управа за геолошки истражувања во Бел-
град. 

5. За спроведувањето на прописите од правилни-
кот што се однесуваат на стручните курсеви, нивното 
оснивање, определувањето местото на одржување, 
нреподавателите и испитната комисија (чл. 23—33 од 
.правилникот) надлежен е Управителот на Заводот за 
Геофизички испитувања, со претходна согласност на 
Управителот на сојузната управа за геолошки истра-
жувања. 

Надзор и евиденција над работењето на комиси-
јата вршат органите од персоналната служба на од-
носниот завод и Сојузната управа за геолошки истра-
жувања. 

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

Бр. 67 
27 мај 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за енергетика 
и екстрактнвна индустрија 

Светозар Вуѕшаноѕич, е. р. 

384. 
Врз основа на чл. 22 од Уредбата за ^ » н а д л е -

жностите на државните службеници во кинематограг 
фијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/50), Советот 
еа законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДОЛЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВ-
НИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО КИНЕМАТОГР АЏИЈАТА 

ВО ВРСТИ 
1) Должностите од чл. 3 на Уредбата за прина-

длежностите на државните службеници во кинемато-
графијата се распоредуваат: 

Во прва и втора врста: 
режисер на уметнички филмови, главен музички 

соработник, главен снимател, на звукот, главен сцено-
граф. 

Во втора врста: 
режисер на филмски репортажи, кандидат на ре-

жија на уметнички филмови, режисер на документар-
ни и наставно-просветни филмови, самостоен монта-
жер, музички соработник, снимател на документарни 
филмови, наетавно-просветни филмови и филмски ре-
портажи, снимател на уметнички филмови, снимател 
на звукот, главен декоратер, сценограф, кандидат на 
сценографија, организатор на снимање на докумен-
тарни и наставно-просветни филмови, организатор на 
снимање на уметнички филмови, презодач на филм-
ски дијалози. 

Во втора и трета врста: 
кандидат на режија на документарни и наставно-

просветни филмови, монтажер, раководител на филм-
ски архиви, стручен соработник на режија, помошен; 
музички соработник, кандидат на снимање на доку-
ментарни филмови, наставно-просветни филмови и 
филмски репортажи, кандидат на снимање уметнички 
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филмови, кандидат на снимање звукот, декоратер, ра,-
ководнтел со гардероба, раководител со реквизити, 
помошен преведам на филмски дијалози, помошен •ор-
ганизатор на снимање документарни и наставно-про-
светни филмови, помошен организатор на, снимање 
уметнички филмови, стручен соработник на снимање. 

Во трета врста: 
помошен монтажер, помлад раководител на филм-

ски архиви, помлад соработник на режијата* регистра-
тор на снимањето, помошен регистратор на снимање-
то, помошен декоратер, помошен раковдител со гар-
дероба, Помошен раководител со гардероба, помошен 
раководител со реквизити, помлад соработник на сни-
мањето. 

2) Претседателот на Комитетот за кинематогра-
фија на Владата на ФНРЈ, односно претседателот на 
комитетот (комисија) за кинематографија на владата 
на народната република ке донесе решение за секој 
службеник во к и н е м а т о г р а ф и ј а со кое што ке се 
определи во смисла на тон. 1 од оваа наредба во 
која врста спагја должноста на која што е назначен. 
При ова распоредување ке се земе во оглед приро-
дата, значењето, комплицираиоста, обемот и одговор-
носта на работите што ги врши службеникот. 

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

Бр. 1638 
17 јуни 1950 година 

Белград 
Претседател на Советот за законодавство 

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

385. 
Врз основа на овластувањето од ставот 2, чл. 1 

од Уредбата за слободното продавање и цените на 
стоката од широкото трошење („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 22/50), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ РЕШЕНИЕТО ЗА СЛОБОДНО 
ПРОДАВАЊЕ НА СТОКАТА ОД ШИРОКОТО ТРО-
ШЕЊЕ ШТО СЕ ПРОДАВА ПО УТВРДЕНИТЕ ЕДИН-
СТВЕНИ ЦЕНИ БР. 278 ОД 17 АПРИЛ 1930 ГОДИНА 
(„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" БР. 29 ОД 19 АПРИЛ 

1Ѕ30 ГОДИНА) 

1. _ Во точ. I текстот под 5) се менува и гласи: 
„5) Производите од широкото трошење од гран-

ката 123 (хартија) освен: конфекциоиисана и бојади-
сана хартија, чикин 0 д лепенка, чаши за мед, таласаста 
лепенка, писма во мапи и кутии, албуми, календари, 
пешкири и тоалетна хартија. Овие производи ке се 
продаваат по цените што му одговараат на пазари-
ш т е ^ аналогно на чл. 1 ст. 1 од Уредбата за сло-
бодното продавање и цените на стока за широкото 
трошење." 

2. — Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федераитвна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 3400 
22 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Совет за промет со стока, 
Осман Карабегович, е. р. 

388. 
Врз основа на членот 4 од Уредбата за трговијата 

по врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ" бр 27/50), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КУПУВАЊЕТО ПО ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ НА СЕМЕТО 

НА КРМИ И И ГРАДИНАРСКИ РАСТЕНИЈА ОД 
РОДОТ НА 1950 ГОДИНА 

1) По врзаните цени можат да се купуваат од 
селалеќите работни задруги и од индивидуалните зе-
мј одел ски стопанства семиња, крмно и градинарски 
растенија: луцерка, црвена детелина, инкарнатка грао-
рица, грашок за добиток, репа за добиток, мрква за 
добиток, пострна репа, арпаџик, карфиол, и матовилца. 
Во висината на куповниот износ производителите до-
биваат и бонови за купување стока во трговијата по 
врзаните цени. 

2) Купувањето на семето од точ. 1) на ова реше-
ние по врзаните цени ке го вршат семенските прет-
пријатија или од нив овластените земјоделски задру-
ги и претпријатијата на околиските сојузи на земјо-
делските задруги. 

3) Семенските претпријатија и овластените земјо-
делски задруги и претпријатијата на околиските со-
јузи на земјоделските задруги ке го продаваат отку-
пеното семе на селанеките работни задруги, задру-
жните економии и земјоделските стопанства по пони-
ските единствени продавци цени со бонови. 

4) Министерството на земјоделството на народ-
ната република и министерството на државните на-
бавки на народната република во заедница со мини-
стерството на трговијата и снабдувањето на народ-
ната република ке определи кои количини на семе од 
точ. 1) на ова решение можат да се купат По врза-
ните цени. 

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

Бр. 3367 
21 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател 
на Советот за промет со стока, 

Осман Карабегоѕич, е. р. 

387. 
Врз основа на ст. 5, точ. 3 од Напатствието как« 

се формираат и определуваат продавните цени на 
угостителските услуги во угостителските дукјани на 
државните угостителски претпријатија, кои што во 
продавната цена на угостителските услуги ја засмету-
ваат добивката и данокот, („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 40/50), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДАВАЈТЕ ЦЕНИ НА ПАНСИОН ВО ПАНСИ-
ОНСКИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ДУКЈАНИ НА ДРЖАВ-
НИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО 1950 

ГОДИНА 

1) На територијата на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија се определуваат продажни цени 
на пансион, и тоа: 

а) во лансковски угостителски дукјани од „А" 
категорија, од Динари 220—350; 

б) во пансионеки угостителски дукјани од „Б" 
категорија од Динари 150—220; 

в) во пансионски угостителски дукјани од „Ц" 
категорија, од Динари 120—150; 

г) во' пансионот угостителски дукјани од „Д" 
категорија, од Динари 100—120. 
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Овие цени важат за еднодневен пансион за една 
персона т. е. за сместување и потполни оброци на 
исхраната — мени (поручек, ручек, и вечера). 

Продавните цени на пансион од оваа точка можат 
да се користат или за цел пансион или само за пот-
полни оброци па исхраната — мени (поручек, ручек, 
и вечера), или само за сместување (постела). 

2) На територијата на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија се определуваат продавци цени 
на поодделни услуги на еднодневен пансион, и тоз: 

а) во пансионат угостителски дукјани од „А" 
категорија — сместување (постела) од 50—180 ди-
нари — потполн оброк па исхраната — мени за по-
ручек, ручек и вечера 170 динари; 

б) во пансионски угостителски дукјани од „Б" 
категорија — сместување (постела) од 40—110 ди-
нари — потполн оброк на исхраната — мени за по-
ручек, ручек и вечера 110 динари; 

в) во пансионеки угостителски дукјани од ,.Ц" 
категорија — сместување (постела) од 30—60 динари 
— потполн оброк на исхраната — мени за поручек, 
ручек и вечера 90 динари; 

г) во лансковски угостителски дукјани од „Д" 
категорија — сместување (постела) од 20—40 динари 
— потполн оброк на исхраната — мени за поручек, 
ручек и вечера 80 динари. 

3) Продавши^ цени на еднодневен пансион, како 
и поодделните услуги на еднодневен пансион во поод-
делни п а н о н с к и угостителски дукјани во границите 
од точ. 1 и 2 на ова решение (земајќи го во оглед 
карактерот на дукјанот, висината од нивото на услу-
гите, мебелот и изгледот на собите, како и нивниот 
положај и сл.) ке ги определува административно-о-
перативниот раководител по предлог од угостителско-
то претпријатие во чиј што состав се навогјааТ дотич-
ните иансиочски дукјани. 

Продавните цени на поодделни потполни оброци 
на исхраната (мени) за поручек, руч&к и вечера, а во 
рамките на определените продавци цени во смисла 
на предниот став ке ги определуваат државните уго-
стителски претпријатија. 

4) Право да се користат со определени продавши 
цени на еднодневен пансион од точ. 1 на ова реше-
ние, како и со определени продаван цени на поод-
делни услуги на еднодневен пансион од точ. 2 на 
ова решение имаат: 

а) ситг работници, службеници и наместеници 
— членови на Сојузот на синдикатите на Југославија 
и членовите на синдикатот на Слободната Територија 
на Трет — наши државјани, припадници на Југосло-
венската армија, и тоа: активни офицери, подофицер!! 
и воени чиновници и припадниците на Народната ми-
лиција и тоа за времето на користењето на годишниот 
одмор во траење до 30 дена; истите права ги имаат 
и членовите на поблиската фамилија од наведените 
лица; « 

б) членовите на селанските работни задруги, 
како и членовите на нивната поблиска фамилија, кои 
што спрема правилата од задругата имаат право на 
годишен одмор — и тоа за време на користењето на 
годишниот одмор во траење до 30 дена; овие цени 
се одобруваат само во времето од 1 септември на 
текукјата година до 1 април од следната година; 

в) личните пензионери — и тоа за време до 
30 дена во една година со тоа за нив овие цени да 
се одобруваат само во времето од 1 октомври на те« 
к ук јата година до 1 април од следната година; 

г) редовните студенти на универзитети и ви-
соки школи додека се на редовно школување а не 
се опфатени со некоја од споменатите групи од а) и 
б) — и тоа за време на користењето на годишниот 
одмор во траење до 30 дена; 

д) работниците, службениците и наместеницпте 
кога користат пансион како осигуреници на социјал-
ното осигурување врз основа на упут од надлежните 
органи; инвалидите кога ги исправаат нивните орга-
низации; учасници на органзовани излети и екскур-
зии што се благовремено пријавени. 

5) Продававте цени на еднодневен пансион, како 
да поодделни услуги на еднодневен пансион, за сите 
други лица, како и за лицата од предната точка кога 
не ги исполнуваат условите предвидени со таа точка 
— ке ги исполнуваат по предлог од угостителското 
претпријатие повереникот на околискиот односно град-
скиот народен одбор што е надлежен за работите 
на ; туризмот и угостителството на чие што подрачје 
се навогја претпријатието. 

6) Децата под 7 години стари ако не користат 
одделна постела, плакјаат само потполни оброци на 
исхраната (мени) за поручек, ручек и вечера, доколку 
фактично ги земаат. 

7) Лицата од том. 4 на ова решение што имаат 
управо да користат еднодневен пансион и поодделни 
услуги на еднодневен пансион по определените цени 
(точ. 1 и 2 на решението), имацт право на тие цени 
ако тоа го користат во ист угостителски дукјан 5 или 
повише дена. 

Ако лицата од точ. 4 на ова решение што имзат 
право да користат еднодневен пансион и поодделни 
услуги на еднодневен пансион по определените цени 
(точ. 1 и 2 на решението) тоа го користат во ист 
угостителски дукјан помалу од 5 дена, ке плакјаат 
еднодневен пансион и поодделни услуги на еднодне-
вен пансион по. определените цени »зголемени за 10%. 

8) Членовите на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија и членовите на синдикатите на Слободната Те-
риторија на Трет наши државјани, припадниците на 
Југословенската армија, и тоа: активни офицери, по-
дофицери и воени службеници, припадниците н а На-
родната милиција, членовите на селанските работни за-
други, — како и членовите на нивната поблиска фа-
милија и другите лица на кои што тоа право ке им 
биде накнадно признато со одделни прописи, имаат 
право на попуст од 25% од определените цени од 
точ. 1 и 2 на ова решение за време на користењето 
годишниот одмор врз основа на Наредбата од Вла-
дата на ФНРЈ за повластиците на членовите на Един-
ствените синдикати на Југославија за време на кори-
стењето годишниот одмор („Службен лист на ФНРЈ", 

.бр. 48/47). Овој попуст важи само во случајот ако 
корисниците проведат барем пет дена во исто пан-
сионско угостителско претпријаите. 

9) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ке се применува од 
1 јуни 1950 година. 

Бр. 3739 
21 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за туризам 
и угостителство 

•на Владата на ФНРЈ, 
Станоје Симич, е. р. 
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гзз-
По укажана потреба, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ОДДЕЛ ВО КО-
ПАР, ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНАРНИЦА ВО КОПАР И 

ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКИ ОДДЕЛ ВО ШКОФИЈА 

I. — Се укинува царинскиот оддел во Копар на 
царинарницата Сежана. 

II. — Се отвора царинарницата во Копар со ца-
јрински оддели во Изола, Пиран, Новиград, Умаг, Ко-
ломбина, Урбанец, Осл, Ссцерб и во Пунта Гроса. 

III. — Се отвора царински оддел во Шкофија на 
царинарницата Копар. 

IV. — За да се изврши -ова решение ке се грижи 
Управата на царините на Министерството на надворе-
шната трговија на ФНРЈ. 

Бр. 24980 

20 јуни 1950 година 
Белград 

Министер иа надворешната трговија на ФНРЈ, 
Милентије Попович, е. р. 

389. 

По укажана потреба, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ОДДЕЛ ВО 
ЖУР 

I. — Се укинува царинскиот оддел во Жур со се-
диште во Призрен од Скопската царинарница; 

II. — За да се изврши ова решение ке се грижи 
Управата на царините на Министерството на надво-
решната трговија на ФНРЈ. 

Бр. 24012 
15 јуни 1950 година 

Белград 
Министер на надворешна трговија на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

ПРИСТАН НА КУБА КОН УСТАВОТ НА СВЕТСКАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРОТОКОЛОТ ЗА 

МЕЃУНАРОДНИОТ УРЕД ЗА ЈАВНА ХИГИЕНА 

Генералниот секретаријат на Обединетите нации, 
со своето писмо од 12 мај 1950 година, го извести 
Министерството на надворешните работи на Федера-
тивна Народна Република Југославија дека на 9 мај 
1950 година е депониран од страна Куба инструмен-
тот за пристап кон Уставот на Светската здравствена 
организација и Протоколот за Меѓународниот уред 

за јавна хигиена, склучен и потписан во Њујорк на 
22 јули 1946 година. 

Југо словенскиот ратнфикацпонен инструмент на 
Уставот и Протоколот депониран е на 19 ноември 
1947 година, а тие се објавени во „Службениот лист 
на ФНРЈ", бр. 93 од 1 ноември 1947 година. 

Бр. 410971. — Од Министерството на надворе-
шните работи. Белград 12 јули 1950 година. 

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА НИКАРАГВА 
УСТАВОТ НА СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА 

Генералниот секретаријат на обединетите нации, 
со своето писмо од 4 мај 1950 година, го извести Ми-
нистерството на надворешните работи на Федеративна 
Народна Република Југославија дека на 24 ап рал 1950 
година е депониран од страна на Никарагва ратшри-
кациониот инструмент на Уставот на Светската здрав-
ствена организација, склучен и потписан во Њујорк 
на 22 јули 1946 година. 

Југословенскиот ратифнкацнонен инструмент на 
овој устав депониран е 19 ноември 1947 година, а 
.уставот е објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", 
бр. 93 од 1 ноември 1947 година. 

Бр. 410946. — Од Министерството на надворе-
шните работи, Белград, 12 јули 1950 година. 

Советот за промет со стока на Владата на ФНРЈ, 
после извршеното срамнување со изворниот -текст, 
.установил дека во текстот на Наредбата за задолжител-
ното предавање на уииурот од вршалките и за плаќа-
њето на работниците на вршидба во 1950 година, 
објавена во („Службениот лист иа ФНРЈ", бр. 40'50) 
се поткрала долу наведената грешка, и дава 

И С П Р А В К А 

НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДА-
ВАЊЕ НА УШУРОТ ОД ВРИ5АЛКИТЕ И ЗА ПЛАЌА-
ЊЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ НА ВРШИДБАТА ВО Ѕ950 

ГОДИНА 

Во тога. 7, во табелата работнички плати, текстот 
за работниците на VII група, наместо објавениот 
текст, треба да гласи: 

„VII група: Раководител на агрегат (тракторот, 
машинист и мотори«) по дин." 

Б|р. 2951. — Од Советот за промет со стока на 
Владата на ФНРЈ, 20 јуни 1950 година. 

Министерството на правосудне™ на ФНРЈ, по 
извршеното сравнузање со изворниот текст, устано-
вило дека во текстот на Решението за оснивање™ на 
Сојузот на адвокатските комори на Федеративна На-
родна Република Југославија објавено во „Службе-
ниот лист на ФНРЈ", бр. 28 од 15 април 1953 година 
се поткрале долу наведените грешки, и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНИВАЊЕ НА СОЈУЗОТ НА 
АДВОКАТСКИТЕ КОМОРИ НА ФЕДЕРАТИВНА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Во насловот на Решението стои: „Решение за 
оснивање Сојуз на адвокатските комори во Федера-
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тавна Народна Република Југославија", а треба да 
стои: „Решение за оснивање на Сојуз на адвокат-
ските комори на Федеративна Народна Република Ју-
гославија". 

Во тот. 1) стои: „Сојузот на адвокатските комори 
во Федеративна Народна Република Југославија", а 
треба да стои: „Сојузот на адвокатските комори на 
Федеративна Народна Република Југославија". 

Бр. 3055. — Од Министерството на правосудне™ 
на ФНРЈ, 15 јуни 1950 година. 

У К A З И 
Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот 

на ФНРЈ, а по предлог иа Владата иа ФНРЈ, Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
0Ј10ЛН0М0ШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО АТИНА 

Се назначува за извонреден пратеник и ополно-
мошен министер на Федеративна Народна Република 
Југославија во Атина Шехович Шериф, -о полно мо шен 
министер на министерството на надворешните работи). 

Министерот на надворешните работи ке го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1117 
20 мај 1950 година 

Белград 

Президиум не Народната скупштина 
гла Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Неруничич, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

Врз основа на членот 74 точката 10 од Уставот 
на ФНРЈ, а по предлог на Владата на ФНРЈ, Презњ-
диумот на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија -издава 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ И ОДВИВАЊЕ НА ДО-
СЕГАШНИОТ АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛОНДОН 

1) Се одзива од должноста амбасадорот на Феде-
ративна Народна Република Југославија во Лондон 
Цицмил Обрад. 

2) Се назначува за амбасадор на Федеративна На-
родна Република Југославија во Лондон др Брилеј 
Јоже помошник на Министерот на надворешните ра-
боти. 

Министерот на надворешните работи ке го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1196 
* 2 4 мај 1950 година 

Белград 

През: Ѕ',иум ца Народната скупштина 
На Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 10 од 3 ма ј 1950 година објавува: 

Уредба за надзор над производството и прометот 
на детските играчки; 

Решение за маржите на трговијата на земјодел-
ските производи, како и за начинот на формирањето 
продаваните цени на тие производи; 

Решение за накнада патните трошкови на кури-
рите, пратнтелите на возови, пароброди или автобуси 
и на припадниците на наведната милиција додека се 
навогјаат во потера; 

Правилник за извршување административно-ири-
силци мерки со општо полезни работи. 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија", во бројот 12 од 20 мај 1950 година објавува: 

Правилник за земање »а работа и држање кукјни 
помоќен иии и за нивните плати. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНА 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
ц е г о в и х " во бројот 20 од 20 мај 1950 година обја-
вува: 

Уредба за оснивање Ориентален институт во Са-
рајево ; 

Уредба за изменувањата и дополнувањата на; 
Уредбата за бројот, седиштето' и подрачјето на окру-
жните и околиските судови во Народна Република 
Босна и Херцеговина; 

Правилник за трошкови те на административно-
казнеиата постапка. 

„Службен лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговике" во бројот 21 од 27 мај 1950 година обја-
вува: 

Уредба за Главната дирекција на семенските прет-
пријатија; 

Наредба за обезбедување производството и от-
купот на семе на сточно (крмно) растение; 

Наредба за начинот на засметувањето на лозја 
и овошни градини при одредувањето на задолжител-
ната продажба на ж и т а р и ц а 

Наѕјатствие за начинот па задолжувањето незем-
јоделците и лицата во закупен и исподинарски однос 
со задолжителна продажба па добиток, свињи и маст; 

Решение за условите на кои што мораат да им 
одговараат добитокот, дебелите и слабите свињи, ма-
ста и живината што се однесува до квалитетот кога 
ке им се испорачуваат на откупните претпријатија; 

Решение за одобрување оенивањето и работењето 
на „ З д р у ж е н о т о на математичарите и физичарите 
на Босна и Херцеговина. 

УРАДИП ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Лудске Републике Словеније" во бро-
јот 17 од 23 мај 1950 година објавува: 

Указ за потврдување изборот на претседателот на 
Словенската академија за наука и уметност; 

Наредба за градовите и местата што се опфатени 
со пописот на куклите; 



СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 23 јуни 1953 

Наредба за времето на стрижење™ на овци и за 
предавањето на јагнешка волна. 

Наредба за определување реони и норми за откуп 
на грав. 

„Урадни лист Народне Републике Словеније", во 
бројот 18 од 6 јуни 1950 година објавува: 

Уредба за оснивање Главна дирекција на инду-
стријата за градежен материјал; 

Уредба за оснивање Главна дирекција на граде-
жните претпријатија; 

Решение за реоните и нормите за определување 
'Задолжителна продажба на месо, слаби свињи и. мази-
во 1950 година; 

Решение за оснивање индустриски рударски шко-
ли во Загорје, Велењ и Кочев је; 

Решение за оснивање Индустриски металска шко-
ла во Трбовље; 

Решение за укинување индустриските рударски* 
школи во Трбозље, Храстннк и Сенова при Рај хен* 
бург. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службениот лист на Народната 
Република Хрватска, во бројот 26 од 30 мај 1950 по* 
дина објавуваат: 

Уредба за оснивање Комитет за локална индустрија 
и занаетство, Комитет за комунални работи, и Комитет 
за водостопанство; 

Уредба за оснивање^Генерална Дирекција на пре-
хранбената индустрија, Генерална дирекција на метал-
ната индустрија, Генерална дирекција на дрвната инду-
стрија, Генерална дирекција на хемиската индустрија, 
Генерална дирекција за облекло и обувки, Генерална 
дирекција на електростопанство и. Генерална дирекција 
на јаглен. 

Во бројот 27 од 31 мај 1950 година објавуваат: 
Закон за административно-територијалната поделба 

на Народна Република Хрватска; 
Напатствие за припојување подрачјето на укина-

тите месни народни одбори кон другите администра-
тивно-територнјални единици; 

Наредба за видовите на оражието за кои што мо-
жат да се издаваат дозволи за набавка односно за др-
жење и носење орашје. 

„Народне новине", службениот лист на Народна 
Република Хрватска, во бројот 28 од 7 јуни 1950 го-
дина објавуваат: 

Указ за изменување на административно-терито-
ријалната поделба на Народна Република Хрватска; 

Правилник за т р о ш к о в н е на адмиипстративно-ка-
знената постапка. 

Во бројот 29 од 10 јуни 1950 година нема слу-
жбен дел. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 18 од 2 јуни 1950 година објавува: 

Закон за занаетството; 
Правилник за изменувањата и дополнувањата на 

правилникот за полагање на вишиот течаен испит; 
Решение за маржите на откупот на земјоделските 

производи што се 'купуваатод од производителите по 
слободните (интерни) цени; 

Страна 788 — Број 42 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

377. Задолжително толкување на чл. 14 ст. 2 од 
Законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фами-
лии — — — — — 777 

378. Указ за назначување Министер на Владата 
на ФНРЈ — Претседател на Комитетот за 
туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ 777 

379. Уредба за фондот на културно-ирссветно 
работење — — 777 

380. Уредба за оснивање Дирекција за електри-
фикација — — — — — 778 

381. Правилник за изменувања и дополнувања 
на Правилникот за организацијата, составот 
и работењето на комисиите за работните 
норми во ресорот на Министерството на 
железниците на ФНРЈ 779 

382. Правилник за изменувања и дополнувања 
на Правилникот за постапка на инвалид-
ските комисии 780 

383. Напатствие за спроведување на Правилни-
кот за приправничкиот стаж, стручните испи-
ти и курсевите во геолошката струка 783 

384. Наредба за распоредот на должностите на 
државните службеници во кинематографи-
јата во врсти — 783 

385. Решение за изменување решението за сло-
бодно продавање на стоката од широкото 
трошење што се продава по утврдените 
единствени цени бр. 278 од 17 април 1950 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29 
од 19 април 1950 година) 784 

386. Решение за купувањето по врзаните цени 
на семето на крмни и градинарски расте-
нија од родот на 1950 година — 784 

387. Решение за продажните цени на пансион во 
пансионските угостителски дукјани на др-
жавните угостителски претпријатија во 1950 
година — 784 

388. Решение за укинување на царинскиот оддел 
во Копар, за отварање царинарница во Ко-
пар и отварање царински оддел во Шко-
фија — 785 

389. Решение за укинување на царинскиот оддел 
во Ж у р — — — 786 

Пристап на Куба кон Уставот на Светската 
здравствената организација и Протоколот 
за Меѓународниот уред за јавни хигиена 786 

Ратификација од страна на Иикарагуа на Уста-
вот на Светската здравствена организација 786 

Исправка на Наредбата за задолжителното пре-
давање на ушурот од вр т а л кит е и за пла-
ќањето- на работниците на вршидбата во • 
1950 година 786 

Исправка на Решението за оснивање на Сојузот 
на адвокатските комори на Федеративна 
Народна Република Југославија 78$ 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул бр. 20, 
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Негаович, М а ј к е Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штап мароко претпријатие, Белград 

Тарифа за наплатата на услугите на земјоделските 
машински станици во 1950 година; 

Напатствие за почетокот на работењето на ново 
основаниот Околиски суд во Витина; 

Решение за опоределување на панскионско-угости-
тел ските дук јани во кои што работниците, службени-
ците и наместениците ке се снабдуваат со туристичко 
следување кога се навогјаат на годишен одмор. 


