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65. 
Врз основа на чл. 38 од Законот за планското 

управување со народното стопанство, Владата на 
ФНРЈ, ,по предлог од Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАБОТНИТЕ КНИШКИ 

Член 1 
Сите лица што сакаат да влезат во работен однос 

•и работниците и службениците што се наоѓаат веќе во 
работен однос, или -по Законот за социјалното осигу-
рување на работниците и службениците и нивните фа-
з л и и се изедначени .со лицата во работен однос — 
мораат да имаат работна книшка. 

Работната книшка служи за докажување видот на 
стручноста — на "струката и занимањето, степенот на 
квалификацијата (односно на звањето), на работниот 
стаж и одделни права од социјалното осигурување, 
нарочно правото на пензија и инвалиднина и за дока-
жување други права на кои им е основ или услов ра-
ботниот однос. 

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат до 
припадниците на'Југословенската народна армија и на 
Народнава милиција. 

Член 2 
Забрането е да се заснива работен однос без ра-

ботна книшка. Само по исклучени«, во случај на едно-
времено вклучување поголем број работници на .ра-
боти од големо стопанско значење (градежни, шумски, 
рударски и слични претпријатија), работниот однос 
може да се заснива и без работна шишка. Во таков 
случај претпријатието е должно најдоцна во срок од 
15" дена од деиот на приемот на работниците на работа 

"шотгесгтш*'""надлежниот орган за народно здравје и 
"социјална политика на околискиот (градскиот, реон-
скиот) народен одбор за сите примени работници при-
јави и потребни документи за издавање на работната 
книшка/ 

Член 3 
Работната книшка е еднообразна за сите работници 

и службеници на целата територија на Федеративна 
Народна Република Југославија и се издава по обра-
зецот што го пропишува Претседателот на Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ. 

Работната книшка се печати и пополнува на слу-
жбениот јазик на народната република, а за опреде-
лени подрачја на одделни народни републики, покрај 
службениот јазик, може да се печати и пополнува на 
јазикот од националното малцинство. Работната книшка 
Ја плаќа работникот односно службеникот. 

Член 4 
^Работната книшка ги содржи податоците за засни-

»ањето и престанокот на работниот однос, за видот и 
степенот на квалификацијата на работникот односно 
службеникот, за движењето во работниот однос (ра-
ботен стаж), за уживањето на материјално обезбеду-
вање во време на времено прекинување на работниот 

однос, и други податоци што -се битни за утврдување 
и определување правата од социјалното осигурување. 

Во работната книшка задолжително се внесува 
бројот на личната карта, назив на органот што ја издал 
личната карта, дата и место на издавањето на личната 
карта, а во личната карта бројот на работната книшка. 

Во работната книшка е забрането да се внесуваат 
казни и други негативни податоци за работникот од-
носно службеникот. 

Член 5 
Работната книшка ја издава органот ѕа народно 

здравје и социјална политика на околискиот односно 
градскиот народен одбор надлежен по местото на по-
стојаното живеење на работникот односно службени-
кот. Претседателот на советот за народно здравог и 
социјална политика на народната република определува 
кои месни народни одбори можат да издаваат работни 
книшки. 

По исклученине, на работниците и службениците, 
кои се наоѓаат на денот на влегувањето во сила на 
оваа уредба во работен однос во претпријатијата, над-
лештвата и установите при кои постои орган за соци-
јално осигурување, работните книшки ги „пополнава 
самото претпријатие, надлештво или установГ при кое 
се на работа овие работници односно службеници, осемЛ 
податоците за работниот стаж. Предлози за признава-
ње работен стаж даваат комисии кои се формираат за 
таа дел при претпријатијата, надлештвага и установите. 
Вака пополнети работни книшки претпријатието, над-
л е ш т в о ^ иљи установата ги испраќа до надлежни ог 
орган за народно здравје и социјална политика поради 
регистрација и донесување конечно .решение за' ра-
ботниот стаж од страна на одделни комисии форми-
рани при органот за најродно здравје и социјална 
политика на надлежниот околиски односно градски 
народен одбор. 

Член 6 
Работната книшка се издава врз основа на прија" 

вата и потребни документи кои ги поднесува самиот 
работник односно службеник. 

Органот надлежен за народно здравје и социјална 
политика на народниот одбор е должен да је издаде 
работната книшка најдоцна во срок од 15 дена од 
денот на примената пријава за издавање работна 
книшка. 

Член 7 
Додека трае работниот однос работната книшка се 

наоѓа кај \ претпријатието, надлештво™, установата/ 
општествената или задружната организација, односно 
ка ј приватниот работодавец. 

По престанокот на работниот однос работната 
книшка му се враќа на работникот односно на слу-
жбеникот." 

Член 8 
Органот за народно здравје и социјална политика 

на надлежниот нареден одбор води регистер иа сите 
издадени работни шишки. 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 6 февруари 1952 

Чаен.9• 
Ако се загуби или оштети работната шишка, орга-

нот за народно здравје и социјална политика на на-
родниот одбор што ја издал работната книшка која е 
загубена или оштетена — издава дупликат на работна-
та книшка по барање. од работников или службеникот 
одложно од претпријатието, надлештво™, установата, 
општествената или задружната организација или од 
приватниот работодавец, а за КОЈ се наплатува петорен 
ит но е ол определената цена на работната книшка. На 
вака издадена работна книшка се назначува дека е 
дупликат. 

Работникот односно службеникот кој бари дупли-
кат па работната книшка е должен да поднесе доказ« 
за целокупното свое поранет*™ занослузање, и други 
податоци за^ наполно реконтсруирање на работната 
ужичка. 

Пред да се издаде пуицшкатпт СР јд вуд ̂  во случ 
абениот верник на народната рспу<Зл1:и:а_^Н!Штува-| 
и^тр^Га загубената или на оштете^а^аПраЅотна килт кг / 

Со паш чи а казна до 5.000 динари! ќе, се к а з н и в а 
прекршок Ј.иректорот на претпријатието односца^дакр-
водгделот на ~надлештво^,.установата, општествената 
Ј!ЛИ'задружната организација или друго одговорно 
лице, како и приватниот работодавец: 

/ Ш а к о прими на работа работник односно службе-
нилНЅез работна книшка, односно ако во срок од 15 
дена не поднесе пријава со потребни документи во 
смисла чл, 2 од оваа уредба; 

Ѓ Њ ако во определената рубрика на работната кни-
шкггне 111 шес е пода! оци те што е должен да ги внесе, 
или ги внесе неточно, а нарочно податоците за засно-
вањето п престанокот на работниот однос; 

ГЗ) ако по престанокот га работниот отпее не му 
ја т^ати работната книшка па работникот односио слу-
жбеникот; 

(4)) ако ја-уништи работната книшка на работникот 
односно службеникот што се наоѓа на чување кај него; 

ако во работната книшка внесе казни и други 
негативни попа гоци за работникот односно службе-
никот. 

Член 11' 
Со парична. к а м а л ш 5.€С:(1_ѓШДШЖ,јјлИХО Ш Ш и к Р 

15,д еда,Ј^хе. јцзд^хшош&акот, .олноснд службеникот,: 
~ (ТИ) ако во пријавата за издавање работна книшка 
енес/" :кп!\ П-јЦЛСЦП за фактите кои можат да 
н.гч;л; на засновањето, траењето и престанокот на 
работниот однос, односно на правата од социјалното 
осигурување; 

(2и ако ја уништи работата книшка. 
, Член 12 

Сите работни книшки издадени врз основа на по-
рано важеќчте прописи остануваат во важност додека 
не ќе с е заменат со работни книшки во смисла на оваа 
у р с ~ с 1 . 

Ма работниците и службениците што ќе влезат прв 
и?т во работен однос, и на »работниците и службениците 
што се наоѓаат веќе во работен однос а немаат работни 
книшки, ќе им се издаваат работните книшки по одред-
би ге сл чип"!а уредба. 

Заменетата работна ки и ши а му се 'Враќа на органот 
што ј а издал заменетата работна книшка. 

Член 13 
Работните книшки издадени врз основа на порано 

важеќигс прописи ќе бидат во текот на 1952 година, 
а во сроковите што ќе ги определи Претседателот на 
Советот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ, заменувани со работните книшки 
препишани со оваа уредба. 

Нова работна книшка не моче е да се издаде се до-
дека комисијата од чл. 5 на оваа уредба не донесе ре-
шение за признавање на работниот стаж. . 

Член 14 
Работните книшки ќе ги заменат органите за ' на-

родно здравје и социјална политика на околиските од-

носно градските народни одбори- (чл. 5 од оваа уредов . 
Заменувањето ќе се изврши врз основа на старите ра-
ботни книшки, личните карти и потребни документи. 

Член 15. 
Се овластува Претседателот на Советот за народно 

здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ -да 
.издава поблиски прописи за применување на онаа 
уредба и за заменување на работните книшки. 

Член 16 
Под службеници од оваа уредба се подразбираат 

^ужоендците на Д ^ М Ш Ј ^ б ^ А ^ З ^ ! ^ 
и овците и е тужбе нацрте ^општеси}^; 
Вите организации,^ 
"^"^Одредбите од оваа уредба се приме пу наат и на 
намес:епнцпте запеелЕБИ кај приватните работодавци. 

Член 17 
Оваа уредба влегува во сила со денот на о<6ја!>ува-

шето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" на кој ден пр&танува да важи 
Уредбата з? работните книшки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 84/48) и прописите издадени врз основа на 
т ' л уредба. 

1 февруари 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
др Павле Грегорио, е. р. 

бб . 
Врз основа на чл. 80 сг. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ," по предлог од Министерот на на-
родната одбрана на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ КОМЕДИЈА ЗА МЕДИЦИНСКО-

НА-УЧНО ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Со цел да се унапреди медицинско-ќачното истра-

жување за потребите на одбраната на земјата се осни-
ва Комисија за медицинско-научно истражување при 
Министерството на народната одбрана ка ФНРЈ. 

2. Комисијата за медицинско-научно истражување 
ги има овие задачи: 

а) да ја следи целокупната научно-истражувачЗса 
работа во медицинските и други установи доколку, 
нивната работа има значење за одбраната на земјата; 

б) во интерес да се зајакне одбранбената спо-
собност на земјата да ја поттикнува научноистражу-
вачка! а активност во областа на медицината; 

в) да ја поттикнува и обезбедува соработката на 
сите научан и други установи чијата работа има вли-
јание ка адравственпот^.потекцијал на земјата, како 
што се.: болници, институти, индустриски претпријатија 
и ел., и 

г) да им дара стручна и материјална помош на 
установите и на научните работници во нивната истра-
жувачка работа во областа на медицината, а која ра-
бота е од интерес за одбраната на земјата. 

3. Поодделни проблеми од областа на медицината 
што се од интерес за одбраната на земјата, Комисијата 
може од името на Министерството на народната одбра-
на, со оглед на нивната актуелност и итност за реша-
вање, да им дава на проучување на соодветните уста-
нови и во таа цел да склучува - договори со овие 
установи. 

4. Комисијата се состои од 13 члена. 
Во Комисијата влегуваат: Претседателот на Сове-

тот за народно здравје и социјална политика на Вла-
дата ла ФНРЈ, Претседателот на Академскиот совет, 
Претседателот на Советот за наука и култура на Вла-

С л јр а н а 1 0 6 — Б р о ј ? 
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дата на ФНРЈ и Началникот на С а н и т е т с к а управа на 
Југословенската народна армија. 

Другите членови на Комисијата ги назначува Прет-
седателот на Владата на ФНРЈ. 

Комисијата избира од својата средина претседател 
и секретар. 

5. Комисијата има своја одделна предсметка која 
влегува во состав на предсметката на Министерството 
на народната одбрана на ФНРЈ, 

Претседателот на Комисијата е наредбодавец за 
извишување на предсметката. 

6. Поблиски прописи за организацијата и работе-
њето на Комисијата ќе донесува Министерството на 
народната одбрала на ФНРЈ. 

7. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 74 
4 февруари 1952 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

67. 

Врз основа на членот 8 од Правилникот за преми-
ски! е додатоци на службениците во книговодството 
{„Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/50) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОВИТЕ ЗА ИСПРАЌАЊЕ 
НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1951 ГОДИНА НА 

ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Поради навлезените работи во врска со пре-
минувањето на новиот плански и финансиски систем} 
сроковите пропишани во Наредбата за изменувањата 
и дополнувањата на Наредбата за сроковите за испра-
ќа!:,е периодични пресметки на државните стопански 
претпријатија и стопански ге здруженија („Службен 
лист иа ФНРЈ", бр. 9/51) се продолжуваат за испра-
ќање на завршните сметки за 1951 година за 10 дена. 

Како ден на предавањето на завршните сметки 
се смета денот кога управниот одбор на претприја-
тието анализираната завршна сметка со составениот 
извеан зј, во смисла на Напатствие™ за . оставање, 
разгледуваше и одобрување на завршните сметки за 
1951 година на државните стопански претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/51), му ја предал 
на претседателот на работничкиот совет на претпри-
јатието за да се претресе и одобри. Агенциите и дру-
гите стопански организации што се основани како 
државни стопански претпријатија а кои немаат работ-
нички совети, како ден на предавањето на завршните 
сметки се смета денот на предавањето па завршната 
сметка на надлежниот орган на стопанската управа, 
на начинот пропишан во точ. 18 под - I на општиот 
дел на Напатствие™ за применување на Правилникот 
за премиските додатоци на службениците во книго-
водството („Службен лист нд ФНРЈ , бр, 59/50). 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 2371 
31 јануари 1952 година 

Белград 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

68. 
Врз основа на Решението од Владата на ФНРЈ бр. 

7797/48 во врска со Указот на Президиумот ца Народ-
ната скупштина на ФНРЈ У. бр. 1742 од 6 октомври 1951 
година („Службен лист на ФпРЈ", бр. 45,51) по пред-
лог од Претседателот на Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ, Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ НА СТАНДАРДИ-

ЗАЦИЈА 
1. Работите околу организирање изработка на ју-

гословенските стандарди и сојузните прописи за ква-
литетот на производите, како и други работи на стан-
дардизацијата (чд. 13 и 14 од Уредбата за југословен-
ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на 
производите и за производите дните спецификации — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) се пренесуваат од 
надлежноста па сојузните ресорни органи за стандар-
дизација во надлежност на Сојузната комисија за стан-
дардизација при Стопанскиот совет иа Владата на 
ФНРЈ. х 

2. Сојузната комисија за стандардизација при Сто-
панскиот созег на Владата на ФНРЈ ќе ги преземе и 
стручните служеепици на ресорните органи за стан-
дардизација. : 

3. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Рсп\гблика Југославија". 

Бр, 202 
22 јануари 1952 година 

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард-Кардељ, е. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

69. 
Врз основа на Решението од Владата на Ф1 !РЈ бр. 

7791/48, по предлог од Претседателот на Советот за 
промет со стоки на Владата иа ФНРЈ, Советот за за-
конодавство и изградба на народната власт на Владата 
на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО 
1. При Главната управа за туризам и угостител-

ство на ФНРЈ се оснива Завод за унапредување ца 
туризмот и угостителството. 

Седиштето на Заводот е во Белград. 
2. Заводот за унапредување на туризмот и угости-

телството се занимава со проучување на проблемите 
од областа на.туризмот и угостителството и дава пред-
лози за нивно решавање. 

Заводот укажува практична стручна помош во из-
градбата, спремата, организацијата и работењето на 
сите видови угостителски дуќани, како и секоја друга 
помош со цел да' се унапреди туризмот и угостител-
ството, а особено преку изработување нацрти на уго-
стителски објекти и нацрти за нивниот внатрешен уре-
ѓај, преку организацијата на угледни угостителски ду-
ќани и механизацијата на нивното работење, како И 
преку издавање стручен печат од областа на туризмот 
и угостителството. 

Заводот одржува врски со други научноистражу-
вачки установи чија работа може да му користи на 
унапредувањето на туризмот и угостителството. 

3. Заводот работи по принципот на стопанската 
сметка. 

Заводот ги врши своите услуги, по правило, со на-
докнада. 

4. Заводот има своја одделна предсметка на при-
ходите и расходите која влегува во состав на пред-
сметхата на приходите и расходите на Главната управа 
за туризам и угостителство на ФНРЈ. 
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5. Заводот има свои правила кои ги одобрува Глав-
ната управа за туризам и угостителството ка ФНРЈ. 

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

Бр. 201 
22 јануари 1952 година 

Белград 
Претседател на Советот за законодавство 

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

Претседателството на Владата на ФНРЈ, по навр-
едената улоредба со изворниот текст утврди дека во 
Уредбата за лотарии и други игри на среќа, објавена 
во „Службениот лист на ФНРЈ" бр. 4 од 19 јануари 
1952 година се поткрала долу споменатата грешка и 
Шава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ЛОТАРИИ И ДРУГИ ИГРИ 

НА СРЕЌА 
Во членот 4, во третиот ред озгооа наместо збо-

рот „најмногу" треба да сто« ^најмалку". 
— Од Претседателството на Владата на ФНРЈ, 16 

јануари 1952 година. 

„Службен весник на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ" во бројот 25 од 15 декември 
1951 година објавува: 

Указ за ратификација Спогодбата помеѓу владите 
на Соединетите Американски Држави и Федеративна 
Народна Република Југославија за паричните побару-
вања на Соединетите Држави и нивните државјани 
склучена на 19 јули 1948 година во Вашингтон; 

Указ за пристапување на Федеративна Народна 
Република Југославија кон Конвенцијата за приви-
легиите и имунитетите на специјализираните установи 
од 21 новември 1947 година; 

Указ за ратификација На Спогодбата за оснивање' 
Генерален совет за рибарство на Средоземјето; 

Укази за одликуванијата бр. 54/51, 64/51, 79/51 и 
86—89/51; 

Во бројот 26 од 31 декември 1951 година објавува: 
Указ за помилување осудените лица бр. 8355; 
Укази за одликуванијата бр. 65/51, 69/51, 85/51, 

90/51 и 1651/51. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 39 од 29 декември 1951 година објавува: 

Указ за временото финансирање потребите на На-
родна Република Србија за периодот јануари—март 
1952 година; 

Уредба за ребаланс на државниот буџет на На-
родна Република Србија за 1951 година; 

Уредба за дополнителниот републички буџет за 
1951 година; 

Уредба за временото финансирање на државните 
потреби на Народна Република Србија за периодот 
јануари—-март 1952 година; 

Наредба за отклонување дудовката; 
Наредба за одобрување количините вино и ракија 

што можат да се трошат во домаќинството на произ-

водителот без да се плаќа данок на промет на про-
изводи; 

Наредба за ш:»;е пувањата на Наредбата за задол-
жителното фотографисање на поважните градежни 
објекти во текот на завршетокот на градбата (^Слу-
жбен гласник на НРС", бр. 21/51); 

Решение за определување места за подигање жн-
лишни згради во 1951 година на територијата на НРС 
според прописите на Уредбата за изградба жшшшни 
згради на работниците и службениците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/51) и Напатствитео за нејзи-
ното 'навршување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
36/51); 

Напатствие за применување на Наредбата за за-
должителното фотопрафисање на поважните градежни 
рбјекти во текот и на завршетокот на градбата; 

Правилник за изменувањата и дополнувањата на 
Правилникот за работењето на адвокатите. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службен лист на Народна Ре-

публика Хрватска во бројот 75 од 28 декември 1951 
година објавуваат: 

Указ за укинување Дирекцијата за новоослободе-
ните краишта; 

Указ за укинување главните управи во состав на 
Советот за промет со стоки на Владата на Народна 
Република Хрватска и за составот на Советот за про-
мет со стоки; 

Указ за разрешување од должноста замгшлил на 
министерот — претседателот на Советот за промет со 
стоки на Владата на Народна Република Хрватска и 
директорот на Главната управа за трговија од истиот 
Совет; * 

Указ за разрешување директорот на Главната 
управа за државни набавки и Главната управа за ту-
ризам и угостителство ,на Советот за промет со стоки 
на Владата на Народна Република Хрватска; 

Указ за 'разрешување и назначување директор на 
Главната дирекција за машиноградба и Главната ди-
рекција за градежна индустрија и неметали на Советот 
за индустрија на Владата на Народна Република Хр-
ватска; 

Указ за назначување членови на Советот за про-
мет со стоки на Владата на Народна Република Хр-
ватска; 

Указ за дополнување на Указот за именување 
членови на Советот за народно здравје и социјална 
политика на Владата на Народна Република Хрватска 
- "™нови на неговите одбори, У. бр. 20 од 23 јуни 
1951; 

/редба за олесненијата на данокот на доход; 
Решение за даночните стопи на данокот на доход; 
Решение за признавање работите и за висината на 

надницата за пресметување на туѓа работна сила како 
режија при утврдувањето на доночната основица на 
приходите од селското стопанство; 

Скали »на даночните стопи на данокот на доход за 
1951 година. 
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