
те 

А 

хШ 

^ШШГУ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува по 
потреба, во српско, хрватско, слозе::ач::о 
х македонско издание. Огласи по тари-
фата. - ТекукЈа сметка кај Народната 
Санка па ФНРЈ ча претплата бр. 101-900888. 
- Текткјв сметка на Пролеаното одле-

леине 101-670880. 

Среда, 28 февруари 1851 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 10 ГОД. VII 

Цепа на овој број е 3.— дик. - Претплата 
за 1951 година изнесува 350.— динари, о 
за странство 690.— динари. Редакција: 
Крамкооа улица бр. 1Ѕ—20. - Телефони: 
Редакција 28-838, Администрација 20-276 
Продавно одделение 22-619, Сметководство 

27-595, Експедиција 21-251. 

113. 

Врз основа на чл. 12 од Огтштата уредба за коми-
тетите ма Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/46), Комитетот за заштита на народното здравје 
а:а Владата на ФНРЈ. во согласност со Претседателот да 
Владата на ФНРЈ, прописува 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ 
ЛЕКОВИ 

Член 1 
Ири Комитетот за заштита на народното здравје 

на Владата на ФНРЈ се оснива Сојузен завод за испи-
аув;:ње лекови (во натамошниот текст: завод) со се-
диште в-о Загреб. 

Член 2 
Задачата на заводот е особено: 

а) да изработува предлози за усовршување на 
п о с т о е в т е и за изработка нови стандардни методи за 
г-спитување лекови, дроги, готови лекови, серуми, вак-
цини, хигиенско-козмет ички, дезинфекциони и дезин-
секцноки средства, забо-технички материјали, диетет-
ски препарати, санитетски и санитарни материјали, 
лековити минерални води и соли (природни и вештач-
ки), медици-н-оки апарати и инструменти и сите други 
средства шт-о служат за медицински цели; 

б) врз основа на своите испитувања да предло-
жува методи за унапредување и усовршување про-
изводството на лекови и средства за лекување; 

в) л а дава мнение да резултатите на испитува-
ње го во случаЈ на несогласност во налазите на репу-
бличките заводи за испитување и контрола на лекови 
и претпријатијата за производство и увоз на лекови 
1! средства за лекување; и 

г) да се грижи за издигање и оспособување 
стручни кадрави за работата ни испитување и контрола 
на Лекови. 

Член о 

Сите потребни испитувања заводот ги врши во 
своите лаборатории и преку слични и други здравстве-
ни установи во земјата. 

Член 4 
Со работите на заводот раководи директорот назна-

чен од Претседателот на Комитетот за заштита на 
народното здравје на Владата на ФНРЈ. 

Член 5 

Заводот има своја одделна поедсметка, која еле. 
гука во состав на предсметката на Комитетот за за-
штита на народното здравје на Владата на ФНРЈ. 

,Директорот е наредбодазач за извршување на 
гредеметлата. 

Член 6 
Во состав на заводот се вклучува Одделението на 

Сојузниот завод за ис-питување и контрола на лекови 
во Загреб. 

Службениците од ова одделение, како и сиот дви-
жен и недвижен имот со кој што управува тоа, заедно 
со буџетските средства предвидени во неговата пред-
сметка, ќе ги превземе заводот. 

Член 7 
Поблиски одредб-и за организацијата и работењето. 

ма Заводот ќе пропише Претседателот на Комитетот 
за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ. 

Член 8 
Овој правилни-к влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 567 
1 15 февруари 1951 година 

Белград 
М-инистер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за заштита 
на народ-ното здравје, 

др Павле Грегориќ, с. р. 
Согласен, 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југослав!;ја 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

114 . 

Врз основа на чл. 4 и 8 од Уредбата за струката 
з а експлоатација на железниците („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 68/47), во согласност со Советот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, прописувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПРИПРАВНИЧКИОТ СТАЖ, СТРУЧНИТЕ 
испити и КУРСЕВИ ЗА СТРУКАТА ЗА ЕКСПЛОАТА-

ЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ 

Член 1 
Во Правилникот за приправничкиот стаж, стручните 

испити и курсеви за струката за експлоатација на же-
лежниците („Службен лист на ФНРЈ" бр. 66/48) членот 
I се менува и гласи: 

„Во струката за експлоатација на железниците при-
правничкиот стаж постои за званнето помлад техничар 
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за експлоатација на железниците и по.млад инжен,ер 
ѕа експлоатација на железниците. 

Приправничкиот стаж за звзнието помлад техничко 
за експлоатација на железниците во сообраќа јнр-трг::-
спортната служба може да се ск-рати на половината 
о п р о п и с а н и о т стаж, а за з-ванието помлад техничар 
ѕа експлоатација на железниците во други служби и 
за званието помлад инжен,ер за експлоатација на же-
лезниците може да се скрати на две третини од пропи-
саниот стаж, доколку се оспособил приправникот за 
вршеше работи од определеното званне." 

Член 2 
Во чл. 8 точ. 1 се менува и гласи: 
„За помлад техничар за експлоатација на железни-

ците на: ' 
л) саобраќајно-транспортна служба; 
б) служба на парната вуча; 
в) службата на електрична вуча; 
г) службата за одржување линија; 
д) службата на сигнално-сигурносни постројки." 

Член 3 

Членот 27 се менува и гласи: 
Во струката за експлоатација на железниците 

по С! ат следни стручни испити за званијата за кои 
што не е прописана приправничка служба: 

А) Во саобраќајно-транспортната служба: 
1) за железнички телеграфист; 
2) за саобраќајно-транспортен железничар V класа 

(по .. сувач на коли) ; 
3) за саобраќајнс-транспортен железничар IV класа 

школски евндентичар); 
4) за саобраќајно-транспортеи железничар ГИ класа: 
а) испит за кочничар, стрелочник и маневрист; и 
б) испит за одјавувач — блокар. 
5) за саобраќајно-траспортен железничар И класа: 
а^ испит за надзорник на стрелки; 
6) испит за ракувач на маневра; 
в) испит за кондуктер; 
г) испит за саобраќаен отпратник (досегашен сво-

е р а ч е н званичник); и 
д) ИСПИЈ' за транспортен отпратник (досегашен 

надзорник на товарниве, односно отпратни стражар) . 
6) за саобраќајно-транспортен железничар I класа: 
а) испит за ревизор на возови; 
б) испит за надзорник на маневра; и 
в) испит за возоводител." 

Член 4 

Пред последниот став на чл. 57 се додава нов 
став кој што гласи: 

„Телеграфскиот, саобраќа-нибт (теоретски и практи-
чен) и транспортно — комерцијалниот испит чинат 
една целина. 

Кандидатот може да го полага телеграфскиот испит 
најрано после три месеца службе, саобраќајниот испит 
најрано после шест месеци служба и транспортно' 
комерциалниот испит најрано после 12 месеци служба. 

Член 5 
Под поднасловот: „Начин на здобивање ананија: 

виши техничар, виши инженер, советник и виши со-
ветник за експлоатација на железниците се додава нов 
член 66а кој што гласи: 

„За званието виши техничар за експлоатација на 
железниците постои стручен испит. 

Техничар за експлоатација на железниците, со 
-пропеана пракса во ова званне, може да биде уна-
преден во звание виши техничар за експлоатација на 

железниците под услов ако положил стручен испит за 
звание виши техничар за експлоатација на железниците. 

Програмата за полагање на стручниот испит за ова 
звѕшпе ќе ја пропише Министерот на железниците на 
ФНРЈ" . 

Член 6 

Во ст. 1 чл. 67 се бришат зборовите: „виши те-
хничар" 

Член 7 

Во чл. 90 се додава став 3 ко ј што гласи: 
„Сите службеници од струката за експлоатација 

на железниците што го добиле званието виши техни-
чар за експлоатација на железниците после превед , ' -
в з њ е т о на зваиијата од струката за експлоатација на 
железниците (1947 година) должни се до кра ј на 1951 
година дополнително да го положат стручниот испит 
за званието виши техничар за експлоатација на же-
лезниците." 

Член 8 

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

Бр." 3353 
12 февруари 1951 година 

Белград 

Министер на железниците на ФНРЈ, 
Тодор Вујасикозиќ, с. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

115. 
По укажана потреба, а во смисла на чл. 47 о д 

Основниот закон за управување со државните сто-
пански (претпријатија и -повисо-ките стопански здру-
женија од страна на раб-отните колективи, во с-огла-
сност с о Претсе.дателот на Советот за за-конодавство и 
изградба на народ'.пта власт на Владата на ФНРЈ и со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА НАКНАДА НА ЗАГУБЕНАТА ЗАРАБОТКА НА 
РАБОТНИЦИТЕ - ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИЧКИ СО-
ВЕТ ОДНОСНО НА УПРАВЕН О Д Б О Р НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕТО И НА СТОПАНСКОТО З Д Р У Ж Е Н И Е Д О -
ДЕКА СЕ ЗАВЗЕМЕНИ СО РАБОТИТЕ НА РАБОТ-
НИЧКИОТ СОВЕТ ОДНОСНО НА УПРАВНИОТ О Д Б О Р 

1) Аналогно на одредбата на чл. 31 од Основниот 
за-кон за управување со државните стопански претпри-
јатија и повисоките стопански здруженија од ст-рана-
на работните колективи во која што, членовите на 
управниот одбор додека се завземени со работите из-
учеа ви пот одбор, имаат право на накнада во висина 
на загубената заработка, и а-ки ад ата во висина на загу-
бената заработка им припаѓа и на членовите на ра-
ботничкиот совет додека се завземени со работите па 
работничкиот совет. Онаа и и клада им се определува-
на работниците за редовно работно време, а на следен 
начин: 

а) ако се платени по р-.6отен учи-нок, им при-
паѓа накнада за загубенава заработка во износ на 
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просечната плата по работниот учинок (дневна односно 
по час), за последните 26 работни дни фактично 
поминати на работа; 

о) ако се платени по работен час, им припаѓа 
накнада за загубената заработка во висина на платата 
по работен час на нивната редовна работа; 

в) ако се платени со месечна плата, з^ односното 
време им тече нивната месечна плата. 

Во накнадата за загубената заработка во смисла 
на претходниот став влегуваат и постојаните додатоци 
на работниците (додаток за неп-реки.нато запо-слување, 
додаток за нарочни услови на работењето, додаток на 
врел работници и др.). 

2) Н а ј з л а т а на загубената зараб-отка во смисла 
на точ. 1 од ова напатствие им припаѓа на работниците 
и за часовите на редовното работно време поминаш 
на самото патување до местото во кое што ја вршат 
работата во врска со нивните функции и назад. 

3) Наки алит е по ова на-патствие им ги плаќа на 
работниците претпријатието односно стопанското здру-
жение, во чии што управен одбор односно работнички 
совет учествуваат како членови. 

Бр. 659 
15 февруари 1951 годи-на 

Белград 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Веќеслав Хољгвац, с. р. 
Со-глас-ни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Со-ветот за за-конодавство 
и изградба на народната вла-ст на Владата 

на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

116. 
Врз основа на чл. 21 од Уредбата за стручното 

оспособување и званијата на раб-отниците, во согла-
сност со Претседателот на Советот за за.конодавство и 
изградба на -народната власт на Владата на ФНРЈ и 
со Претседателот на Советот за наука и култура на 
Владата на ФНРЈ, про-писувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБИ; ЦУ1ТЕ ШТО ПРЕ-
ПОЛНУВААТ ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА УЧЕНИЦИТЕ 
в о ШКОЛСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ВО ЗВАНИЈА НА 
РАБОТНИК И ЗА ПЛАЌАЊЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ 

ШТО ПРЕПРОДАВААТ ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

1) Лицата со стручна спрема на работник, што 
пренодаваат пра-ктична настава на учениците во школ-
ските работилници а се разврстани како службеници, се 
преведуваат во ззаиија на работник п-о прописите што 
постоат и се распоредуваат на работи од групата што 
одговара на нивната стручна спрема по Правилник за 
распоредот на раб-отите во групи што важи сега во 
стопанската гранка на која што логичните лица и п-ри-
паѓаат како работници. 

2) Работниц-ите што преподаваат практична на-
става на учениците во ш-колските работилници примаат 
плата по време предвидена за работите на кои што се 
распоредени. 

3) Што се однесува до дневниот односно недел-
ниот број на задолжителните часови на практичната 

настава и број-от на хонорарите часо-ви, што се одне-
сува до ефе-ктивното траење па еден ча-с на наставата, 
како и што се однесува до висината на хон рарот за 
сек-ој хонорарен час — за л-ицата што нреподаваат 
практична настава на учениците во .школските рабо-
тил-ници, важат про-писите на чл. 8, 9 и 12 од Правил-
никот за лов дани де на осно-вната плата споре-д го-д-ините 
па службата, за положајните додатоци и хо-норарите за-
служена; дан е од просветно-научната ст-оуха (.,Службен 
лист па ФНРЈ", бр. 26/50). 

Ова напатствие влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Ре-публика југославија". 

Бр. 340 
15 февруари 1951 год-ина 

Белград 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

ВеќеслЕз Хољезац, с. р. 
Согласни: 

Мини-стер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за законодавство 
и из-градба па народната власт на Владата 

на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Министер на Владата па Ф-НРЈ 
Претседател на Советот за нау-ка и култура, 

Родољуб Чолановиќ, с. р. 

117. 
Со цел да се унапреди про-изводст-вото -на квали-

тетно вин-о и ракија, а врз осно-ва на тон. 10 од Оп-
штите одредби на Тар-ифата на дано-кот на п-ро-м-ет на 
произво-ди („Службен ли-ст на ФН-РЈ", бр. 13/50), из-
давам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СРОКОВИТЕ НА ДОСПЕЛОСТА И УПЛАТА НА 
ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ НА АЛКО-
ХОЛНИТЕ ПИЈАЛОЦИ ОД СТРАНА НА ДРЖАВНИТЕ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА 
1) Државните земјод,елск-и до-бра плаќаат 'дан-ок 

на про-мет на природно вин-о и п-р-иродна ра-кија од 
сопственото про-и-з-во-д-ство во мо-ментот ,н-а реализаци-
јата (прдажбата), одно-сно во моме-нтот на ут,р шокот 
пр.и преработката на с-вие про-изводи, и тоа во сето 
на начинот и по прописите што важат за плаќање на 
дано-кот на п-ромет на произво-ди од страна на држа-в-
ните стопански претлр-ијатпја. 

2) На државните з-е-мјоделски добра и,м се гри-
знав а што се однесува до плаќањето на данокот ствар-
ниот кадо и растур на вино и ра-к-ија, н-о најмногу до 
про-пи,саните ко-ли-чини, со тоа што се долж-ни најмал-ку 
една-ш годишно (при и-нвентарисањето на кр-ај на го-
дината) да го пресметаат и уплатат дан-окот на о-лви-
шокот на ќа.то и -растур пре-ку иго о-пие ани те количини. 

3) Држав,н-ите земјо-делски добра данокот на про-
мет на природно в-ино и природ,на ракија ќе го упла-
туваат кај Народната банка на ФНРЈ на оние смет-ки 
што се п-редвиде-ни за уплата на да-нокот на -промет на 
о-ние про-из-води (во 1951 година: на сметката број 
800002 — данок на промет на природно вино; на смет-
ката бр. 800003 — данок на промет на природна ра-
кија; на см-етката бр. 800004 — разлик-и во цената на 
вино и рак-ија т. е. разли-ка помеѓу проп,и-сзните един-
ствени цени во продажбата на големо и ствар,ните 
цени на чинењето во продажбата на големо. Пред 
овие брое-ви на сметк,ите мора да се назначи о-пера-
тивниот број на централата о-дносно на о-наа фи-ли-
јала' на Народната банка на ФНРЈ на која што е и 
пренесена о-ператнвата на централата за дотич-ната 
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народна република, и тоа за НР Србија 100 (па при-
мер: 100-800002), за НР Хрватска 400, за НР Слове-
нија 600, за НР Босна и Херцеговина 700, за НР Ма-
кедонија 800 и за НР Црна Гора 9 (на пример: 
9-800003). 

4) Во срок од десет дена по влегувањето во сила 
ма оваа наредба, повереното ата за финансии на око-
лиските народни одбори ќе извртат пресметка на да-
нокот што е. веќе платен од страна на државните зе-
мјодел-ски добра на количи,ните на природно вино и 
природна ракија што се нагаѓаат во запа-с кај овие 
добра. Вака установен данок ќе им се врати на др-
жавните земјоделски добра, а тие при секој промет 
после извршената пресметка ќе го уплатуваат данокот 
на промет на производи. 

5) Министерот на финансиите на народната репу-
блика може на пооделни лозарски задруги да км одо-
брува данокот на промет на природно вино и при-
родна ракија од сопственото производств да го пла-
ќаат по прописите од оваа наредба. 

6) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист па Федеративна 
Народна Република Југославија", кога престануваат да 
лажат прописите од Напатствие^ за наплата и кон-
трола на данокот на промет на производи на шпири-
чус и алкохолни пијалоци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39/50) што се противни на прописите од оваа на-
редба. 

Бр. 3520 
13 февруари 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. . 

118. 
Брз основа на том. 11 од Наредбата за мерките 

за да се обезбеди исхраната на населението и да се 
запази сточниот фонд („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
56/50) и чл. 4 од Уредбата за трговијата по сврзаните 
цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50) донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДАЖБА 
НА ШЕЌЕРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА МЕД ЗА 
ПРЕХРАНА НА ПЧЕЛИТЕ ПРЕКУ ЗИМАТА 1Ѕ50 51 

ГОДИНА 

1)Т1рвиот став на тон. 2 од Решението за продажба 
шеќер на производителите на мед за прехрана на пче-
лите преку зимата 50/51 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 62/50) се менува и гласи: 

„За шеќерот купен по прописите од ова решение 
производителите на мед се должни од приносот на 
медот во 1951 го ина да и предадат на државата по 
државните врзани ц с н го 1 кг меда за секој килограм 
купен шеќер." 

2) Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 2723 

21 февруари 19)1 година 
Бел! ,ал 

Мииистеп на Владата на ФНРЈ 
1Јретседател 

на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. о. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател 

на Совсјот за земјоделство и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

119. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) и тон. 3 од На-
редбата за утврдување производите на кои што ќе ич 
ги определуваат цените Владата на ФНРЈ, Министерот 
на финанснте на ФНРЈ и Претседателот на Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 66/50), а во согласност со Министерот 
на финансите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАМАЛЕНАТА ЕДИНСТВЕНА ЦЕНА ЗА ГЕРШЛА 
ВО ПРОДАЖБАТА НА МАЛО 

1. За гершла (лупен јачмен) се определува нама-
лена единствена цена во продажбата на мало од ди-
нари 7 за 1 кг. 

Оваа цена важи на целата територија на Федера-
тивна Народна Република Југославија. 

2. Цената од тон. 1 од ова решение важи за оние 
количини што им се продаваат на потрошачите во 
обезбеденото снабдување во нормираните количини 
односно ипо им се продаваат на производителите на 
земјоделски производи преку трговијата по сврзаните 
цени, 

3. Поблиски напатствија за извршување на ова ре-
шение ќе пропишува по потреба Уредот за цени при 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

4. Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во ,,Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2474 
16 февруари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со.стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

Согласен 
Министер на финансиите на ФНРЈ. 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
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