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642. 
Врз основа на чл. 74 точ. 1 од Уставот на ФНРЈ 

Пр е зид кумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија, издава 

У К А З 

ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО II РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 

Народната скупштина иа Федеративна Народна 
Република Југославија се свикува во II редовно засе-
д а ш е (Второ свикување) на ден 27 декември 1950 
година во 17 сатот. 

У. бр. 2416' 
13 декември 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

> Секретар 
Миле Перуничић е. р. 

Претседател, 
др Иван Рибар, е. р. 

643. 
Брз слонова на чл. 130 од Законот за социјалното 

осигурување на 'работниците и службениците и нив-
ните фамилии, Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕТО НА ПЕНЗИИТЕ, РЕНТИТЕ И 
ПОМОШТИТЕ ШТО СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ПОРАНЕ-
ШНИТЕ ПРОПИСИ И ЗА ПРИЗНАВАЊЕТО НА ПРА-
ВАТА НА ПЕНЗИЈА НА ЛИЦАТА ШТО НЕ ЗДОБИЛЕ 
ПРАВО НА ПЕНЗИЈА ПО ПОРАНЕШНИТЕ ПРОПИСИ 

Члан 1 

Ј ^ ^ В ^ Ш ш т п г е од оваа уредба им се регулира пра-
вото На пензија односно на инвалиднина: 

0 на уживателите на пензии здобиени по пора-
нешните прописи за социјалното осигурување кај за-
конските носители на задолжителното пензионо оси-
* Ж У в а њ е и к а Ј бистите самостојни и песамостој:-.« 
пенШши фондови' што ги .ликвидирал Државниот за-
вод за социјално осигурување, на ,уживателите од 
постојшите помошти што се дф^е&езд н а м е с ^ пензш^ 
по поранешните пропис* за 
како и на другите уживатели т - ц ^ и Ѕ х е : , » ^ с ^ д ^ 
што ги превзелДрЖашшгг зШОл з ^ Џ ^ ф ^ ш ^ . 1 ^ ^ . • 
турување; 

2) на уживателите' та ренти што се 
поранешните прописи за социјалното оа*гуруѕ&на8Ѓ'за 
случај несреќа во работата; 

3) на уживателите на пензии и помошти по про-
писите од Законот за востановувањето правото на 
пензија и за пензионисањето на државните службе-
ници и по прописите на народните републики за во-
становувањето правото на пензија на службениците 
од бившите административно-политички самоуправни 
единици; 

4) на лицата што не здобиле право на пензија или 
помошт наместо пензија по поранешните прописи за 
социјалното осигурување и по прописите за востано-
вувањето правото на пензија на службениците. 

Пензии, ренти и помошти на работниците и 
наместениците и нивните фамилии 

Член 2 
На уживателите на личните пензии што се опре-

делени по поранешните прописи за социјалното оси-
гурување ке им се определат нови пензии по пропи-
сите од Законот за социјалното осигурување на .ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии, ако 
докажат дека биле висококвалификувани или квалифи-
кувани или полуквал.ификувгни -работници или како 
наместеници да вршеле стручни административни или 
помои!н-о-технич-* * {гломпулатнвки) работи. На ужива-
телите На личи., пензии што биле неквалификувани 
работници, или како иаместеници вршеле служителски 
работи, ке им се определат нови пензии ако имаат 
30 ш и повеќе год мш и работен стаж. 

На уживателите на лични пензии што , се опреде-
лени по поранешните прописи за социјалното осигу-
рување, кои што по прописите на стасот 1 од овој 
член не ги истапуваат условите за определување на 
нова пензија, ке им. се исплатува пензија во износите 
што се определени по поранешните прописи. 

Член 3 
При определувањето на нова лична пензија, пен-

зискиот основ се утврдува во висина на просената 
шата за редовно работно време во последната1 го-
дина на работењето преп пензионирањето, со тоа |8То 
како плата за редовно работно време се зема: ^ 

а) за време од 1 јануари 1947 година натаму — 
плата по време за редовното работно вргме според 
соодветните уредби за платите; 

б) за време до 31 декември 1946 година — средна 
плата по Уредбата за регулирање надниците и пла-
тите на работниците и наместекиците во државните 
стопански и трговски претпријатија, приватните уста-
нови и организации од 20 април -915 година („Слу-
жбен лист на ДФЈ", бр. 24/45 и бр. 62/45, „Службен 
лист иа ФНРЈ", бр. 19/47) — според квалификациите 
односно според работата што ја вршел осигуреникот. 

На оние делови на територијата на Федеративна 
Народна Република Југославија каде што применува-
њето на уредбите за платите на работниците и слу* 
жбениуите започнало после 1 мај 1945 година, ке се 
земе кај применувањето на претходните ставови како 
меродавен ден, наместо 1 мај 1945 година, оној де« 
кога на односното подрачје започнале да се приме' 
нуваат тие уредби. 
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Иа уживателите на лична пензија што биле после 
пензионирањето запослени со ,полно .редено работно 
време наЈ.м: :,ку 5 години, пензискиот основ ке се 
Ј тврди во висина на просечната плата за »редовното 
работно време во последните пет годиш работа после 
»пензионирањето, доколку е тоа за нив подобро- и ако 
го бараат тоа самите. Просечна плата се определува -
по одредбите од претходните ставови. 

Платите од претходните ставови се земаат пре-
сметани-на нето износи во смисла на Решението од 
Владата на ФНРЈ за наголемувале платите на работ-
ниците, службениците и наместениците, IV бр. 784 од 
7 февруари 1950 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/50) и односните табели. 

Член 4 
На уживателите на лични ренти на кои. што спо-

собноста -за работа им е намалена преку три четвр-
тини, ке им се определи наместо рента инвалидска 
пензија по чл. 46 од Законот за социјалното осигуру-
вање на работниците и службениците и нивните фа-
милии. 

На уживателите <на̂  лични ренти на кои што спо-
собноста за работа им е намалена -преку една третина 
до три четвртини, ке им се определи наместо рента 
инвалиднина по чл. 35 ст. 2 од Законот за'Социјал-
ното осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии, ако докажат^ дека пред да здобијат 
право на рента биле висококвалиф скувани или квали-
фикувани или погауквалификувани работници, односно 
дека биче наместеници или службеници, а на-ужива-
телите што биле неквалификувани работници, или како 
нам ест ени ци односно службеници вршеле служителски 
работи — само доколку би' им била и коалиционата 
поголема од досегашната рента. 

Како основ за определување пензии односно ин-
валиднини ке се земе пензискиот основ по чл. 3 од 
оваа уредба, а за учен идите во стопанството ке се 
зеѕМе за <п ување пензискиот основ во смисла на 
чл. 3 од оваа уредба — почетната плата што е про-
писана за соодветната стручна работа. ^ 

Ка уживателите на ренти што не ги исполнуваат 
условите за да .им се определи инвалиднината во еми-
сш-а на одредбите од ст. 2 на овој^член, ке им се ис-
платува и ш ал иди ина та во износ иа погану опреде-
лената рента. 

Член 5 
На уживателите на фамилијарни пензии,и на ужи-

вателите на фамили јарни реи ги што се определени 
по поранешните прописи за_ социјалното осигурување, 
кг им се определат нови фамилијарни пензии по За-
конот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии, и тба на уживате-^ 
лпте на фамилијарни ренти во сите случаи, а ка ужи-' 
.вателиге на фамилијарни пензии •— • о докажат дека 
осигуреникот по кој ' што им припаѓа пензијата бил 
високс.хе?лифи1::уван или квалификуван или пол ук ва-
ли фик ув ап работник, а новата пензија би била пого-
цима ои досегашната, ш и ако докажат дека ослу -
(речникот — неквалификуван. работник по кој што им 
•припаѓа пензијата, имал најмалку 30 години работен 
стаж кој што се смета за пензија по прописите од 
Законот за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии. 

Како .основ за определување нова фа мил. ца,риа 
пензија' ке се земе износот на пензијата што би-му 
припаѓал по прописите од оваа уредба на осшуре-
ннкот по кој што фамилијата \жиза пензија. 

На уживателите на фамилијарни пензии кои што 
по прописите на ст. 1 од овој член н* ГИ исполнуваат 
услов«!е за определување на нова пензија, како и на 
уживателите кои што по чл. бб лг. 2 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии не би имале право на Фа-
м илијади а пензија, ке им се ист/латута и натаму фа-

милијарната пензија во износот што е определен по 
поранешните прописи, "се додека не отпадне некој од 
уживателите на фамилијарната пензија*. Во тој случај, 
на преостанатите уживатели на фамилијарна пензија ке 
им се определи нова фамилијарна пензија пр пропи-

сите од Законот за социјалното осигурување иа ра-
ботниците и службениците и нивниве фамилии. 

Член 6 * 
На уживателите на лични постојани помошта што 

се доделени наместо пензии по поранешните прописи 
за социјалното осигурување, ако го исполниле .работ-
ниот стаж што е прописан по Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии за- здобивање старосна односно инва-
лидска пензија, ке им се определи наместо таа по-
мошт пензија по Законот за социјалното осигурување 
на работниците и службениците и нивните фамилии, 
под условите' од чл. 2 од оваа уредба, ако во момен-
тот кога се определувала помошта ги исполнувале 
условите за определување старосна односно1 инвалид-
ска пензија по прописите од тој закон. Ако не га Ис* 
ползуваат тие услови, ке им се исплатува пензија во 
износ на корану определената побогат. 

Како основ за определување пензија ке се земе 
пензискиот основ од чл. 3 од оваа уредба, 

^ ' Чден 7 
На уживателите на фамилијарни постојиш помо-

шти доделени наместо пензии по поранешните про-
писи за социјалното осигурување што ги исполнуваат 
условите за фамилијата пензија по прописите од За-
конот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии, ке им Се определи 
фгмилијарна пензија по прописите од тој закон. Како 
основ на фамилијарната пензија ке се земе износот 
на личната пензија што би му припаѓала- по чл. 6 од 
оваа уредба на осигуреникот по ко / што и е доделена 
помошта на фамилијата. Ако не ги исполнуваат тие 
услови, ке им се исплатува пензија во износ на по« 
рану определената помош!, 

Пензии и помошти на службениците и нивните 
фамилии 

Член 8 
На уживателите на лична пензија што е опреде-

лена по прописите од Законот за востановување пра-
вото на пензија и за пензионирање на државните слу-
жбеници, односно по соодветните прописи на народ-
ните републики за пен зи оние ање и востановување 
правото на пензија на службениците на бивши!е ад-
министративно-политички самоуправни единици, ке им 
се определат нови пенз -гт по прописите ' од Законот 
за социјалното осигура ; . : \ е на работниците и службе-
ницине и нивните фамилии 

При определувањето ' на нова лична пензија, пен-
зискиот осЈнов се востановува во висина на просеа-
ната пла!а во последната година на работата пред 
пензиониса:њсто, со тоа што з а пресметување на про-
сечната плата се зема: 

а) за време од 1 мао !9-*5 година до 30 септем-
ври 1947_година — ила!ата што ја примал фактично 
службеникот'во тоа време; 

б) за време до 30 ап рит 1945 година — платата 
што 'би му припаѓала на службеникот според звани-
ето и групата во моментот на пензнонисањето, кога 
би бил преведен на плата по прописите од Уредбата 
за регулирање принадлежчо стоте на државните слу-

жбеници од граѓански рет и другите Јавни службе-
ници на сојузните министерства и установи од 20 
април 1945 година („Службен -лист ДФЈ", бр. 24 и 
бр. 79/45), односно по сп ол водните прописи на народ-
ните републики 

При преведувањето на пензиите по' одредбите на 
ст. 1 и 2 од ОВОЈ член се применуваат и одредбите 
иа чл. 3 ст. 2 до 4 ,од оваа уредба. ' 
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Член 9 
На уживателите на фамилијарна пензија што е 

определена по прописите од Законот за востанову-
вање правото на пензија и за пензионисање еа др-
жавните службеници, односно по соодветните прописи 
на народните републики за пензионнсање и за воста-
новување правото на пензија на службениците од 
бив ши те ада ин и-ст р а т и вп о - п о л и ги ч к и самоуправни еди-
ници, ке им се исплатуваат пензии и натаму во изнр-
сите што се определени по тие прописи. 

Кога ке огна,аде некој од уживателите на фами-
лијарни пензија, на преостанатите уживатели ке им 
се определи фа ми ли јари а пензија по законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии. « -

При определувањето на фамилијарната пензија на 
прео станатите уживатели во смисла на претходниот 
став како пензиски основ за поодделни групи фами-
лијарни пензии од чл. 14 од Законот за востанову-
вање правото на пензија и за пензио писање на др-
жавните службеници, ке се земат еле цнп ге износи: 

3.600 динари за I група фамилијарни пензии 
3.000 динари за II група фамилијарни пензии 

- 2.400 динари за III група фамилијарни пензии 
2.000 динари аа IV група Фамилијарни пензии 

Член 10 
На уживателите на лична помошт по чл. 23, 24, 

26 и 27 од Законот за востановување правото на пен-
зија и за пензионисање ,на државните службеници, 
односно по соодветните прописи на народните репу-
блики ке им се определи наместо таа помошт пензија 
»по прописите од Законот за социјалното осигурување 
ма работниците и службениците и нивните фамилии, 
ако ги исполнуваат условите за определување старо-
сна односно инвалидска пензија по Прописите од тој 
закон. Ако не ги исполнуваат тие услови, ке им се 
исплатува пензија во износ на порану определената 
помошт. 

Основот за определување на пензијата се воста-
новува по одредбите на чл. 8 од оваа уредба. 

Член 11 
На уживателите на фамилијарни помошти по чл. 

25, 26 и 27 од Законот за востановување правото на 
пензија и за пеизионисање на државните службеници, 
односно по соодветните прописи на народните репу-
блики, ке им се определат пензии по прописите од 
Законот за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии, земајќи го за 
основ износот на личната пензија што би му припа-
ѓала по о-ваа "уредба (чл. 70) на она лица по кое што 
на фамилијата и припаѓа право на помошт. Ако ирма 
услови да се определи п е н з и ј а по тој закон, ке им 
се исплатува пензијата во износ на поразу определе-
ната помошт. 

Член 12 
Побогатите .што се определени по чл. 29, 30 и 44 

од Законот за востановување правото на пензија и за 
атензионисање на државните службеници ке се испла-
туваат и натаму како помошти во порану определе-
ниот износ. Доколку е во решенијата назначено дека 
ке се исплатува помошта под условите за уживање 
на пензијата по Законот за востановување правото на 
пензија и за пензионнсање на државните службеници, 
исплатата натаму ке се врши под условите што се 
прописани за уживање пензија но законот за социјал-
ното осигурувања на работниците и службениците и 
•нивните фами пин, 
Регулирање пензиите на лицата кои што по поране-

шните прописи не здобиле право на пензија 
Член 13 

На лицата кои што по поранешните прописи за 
социјалното осигурување и по прописите за востано-
вувањето правото на пензија на државните службе-
ници не здобиле право на лична пензија или посто-

јана помошт наместо пензија, (поради тоа што не 
биле пензионо осигурани, или што не го исполниле 
прописаниот пензиски стаж, или што им настапила не-
способност за работа по престанокот на работниот од-
нос, *а пред да влезе в 0 сила Законот ' за социјалното 
"осигурување на работниците и службениците .и нив-
ните Фа,милин, или што правото на пензија не пора-
нешните прописи не им било признато п о р и т оста-
реност, или од лр\ ги разлози), ке им се определи 
пензија по Злкгпог за социјалното о с т \ р\ва'ње на 
работни:-те и службениците и нивните фалш "ни, а-ко 

•ги исп лнпле врел ца влезе во гила тој закон усло-
вите за пензија што се предвидени во тој зн"<он, 
и тоа: 

а) на липата што биле во работен (службенички) 
однос после 9 мој 1945 година — без оглед 1- ли го 
наполниле пре,. пн гит' УТ ПОТИ н"бо1сп стѓж или само 
основниот работен стаж за пензија; 

б) па лицата па кои што им престанал послед-
ниот работен однос п р п 10 мај 19-15 го тина — ако 
го •наполниле работно- гпоч за полна с т а т е на пен-
зија во смисла на чл. 55 тон. 1 од Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии 

На членовите на фамилија од лица што умреле 
пред да влезе во сила Законот за социјалното осигу-
рување на работниците и службениците и ни-анте фа-
милии а ги исполнувале условите за определувања 
лична пензија по претходниот став, ке им се опре-
дели фамилијарна пензија по прописите од тој закон, 

На лицата кои што по поранешните прописи но 
здобиле право на фамили јата пензија по смртта на 
осигуреникот што бил во работен однос после 9 мај 
1945 година затоа, што не ги исполнувале одделните 
услови за фамилијарна пензија што не ги предвидува 
Законот за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии, ке им се опре-
дели фамилијарна пензија по прописите од тој закон, 
ако во моментот на смртта на осигуреникот ги испол-
нувале условите за ф а м и л и ј а т а пензија што е опре-
делена во тој закон. 

На лицата од ст. 1—3 од овој член не може да 
им се определи пензија ако против нив има некој од 
фактите што се наведени во чл. 2 од Законот за во-
становување правото на пензија и за иензионисање 
на државните службеници од 16 ноември 1946 година. 

Како основ за определување лична пензија (ст. 
1) ке се земе пензискиот основ по чл, 3 односно по 
чл. 8 од оваа уредба а за определување фамилијарни 
пензија (ст. 2 и 3) ке се земе износот на личната пен-
зија што би му припаѓала на лицето по кое што и 
припаѓа на фамилијата правото на пензија. 

Претседателот на Комитетот за социјални грижи 
на Владата на ФНРЈ, по предлог од министерот за 
социјални грижи на народната република, може да 
одобри во исклучителни :лучаи да им се определи 
пензија и на лицата што не ги исполнуваат условите 
од ст. 1 под а) од овој член. 

Член 14 
На лицата што станале неспособни за работа по-

ради повреди здобивани пред 10 мај 1945 година вп 
борба со реакционар!!*! и п р о т и в н и ч к и режими, н^и 
поради последици од болест здобизени од претрпе-
ното лишение од слобода, малтретирање и гонење по-
ради учество во таа борба, ке им се определи нива' 
лидска пензија по прописите од Законот за социјал-
ното осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии, ако во работен однос го наполнила 
стажот што е прописан за инвалидската пензија па 
тој закон. 

Претседателот на Комитетот за социјални грижи 
на Владата на ФНРЈ ке определи во согласност се 
Претседателот на Советот за законодавство и изград 
ба на народната власт на Владата на ФНРЈ, во кои 
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случаи и под кои услови на лицата од ст. 1, што .не 
Го наполниле работниот стаж прописан да се здобие 
правото на ин® алид аса »пензија, ке им се определи 
»пензијата како да го наполниле основниот стаж што 
е потребен за инвалидска пензија (чл. 47 ст. 2 од 
Законот за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии). 

На фам шините од лицата кои што поради учество-
то во бомбата со реакционерните и протиБнародните 
режими биле от еп ани — без пресуда или врз основа 
"на пресуда, како и на фалили ит е на лин,ата од ст. 1 
што умреле од з д о б и е н и повреди или болест, ке им 
се определи фамилијарно пензија по прописите од За-
конот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии. Во смисла на ст. 2 
од овој член ке се определи, во кои случаи и под 
»кои услови ке им се призна правото на ф а м и л и ј а т а 
пензија, ако прегреаниот стаж за таа пензија не бил 
»наполнет. 

Пензискио! оспе, в за да се определи личната пен-
зија! се востановува по чл. 3 односно по чл. 8 од оваа 
уредба, а како пензиски основ за определување на 
фамилијарната пензија се зема личната пензија што 
е определена по ст. 1 и 2 од овој член. 

Член 15 
Лицата кои што по поранешните прописи не здо-

биле, односно не можеле да здобијат право на лична 
пензија, затоа што против нив имало некој од фак-
тите наведени во чл. 2 од Законот за востановување 
правото на пензија и за пензионисање на државните 
службеници, можат да го здобијат правото на лична 
пензија по преписите од Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и нивните 
фамилии по основот на работниот стаж што е испол-
нет во работниот однос во Федеративна Народна Ре-
публика Југослав ија. 

На лицата од ст. 1 што ке наполнат 65 години 
(малики) односно 55 години (жени) или ке станат на-
полно и трајно 'неспособни за работа поради после-
дици од болест или несреќа вон од работата, пред 
да го наполнат во Федеративна Народна Република 
Југославија основниот работен стаж прописан за здо-
бивање правото на лична пензија (чл. 47 ст. 2 одно-
сно чл. 55 точ. 2 од Законот за социјалното осигуру-
вање на работниците и службениците и нивните фа-
милии), ке им се призна од работниот стсзж што е 
наполнет пред да влезат во работен однос во Феде-
ративна Народна Република Југо глави ја онолку, колку 
е потребно да се исполни о с к о ^ и о т работен стаж за 
лична пензији. 

Нп .ћамнлппте на работниците и службениците 
што умреле од последици га несреќа на работата во 
Федеративна Народна Регл ка Југославија пред да 
влезе во сила- Законот за ' .цгјадното осигурување на 
работниците и службен и циге и нивните фамилии, коп 
што по поранешните, г о . л ке здобиле право н<1 
фалили јар на пензија затоа што против работниците 
односно службениците к-;ало некој од фактите од 
1 1. 2 од Законот за постанову:.Г'ље правото па пен-
зија и за пензиине т:»е на државните службеници, ке 
нм СЈ ОТ; рс ДС 'Ш фамилијарни пензија по прописите од 
Зак он 01 за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии. Како пензиски 
основ ке се земе личната пензија што би му припа-
ѓала на осигуреникот по тој закон. 

Заеди одредби 
Член 16 

При преведување на пензии!е по прописите од 
оваа уредба се смета ко пензискиот стаж, по правило, 
времето што е посветено до ленот на пензионисањето, 
кое што по прописите од Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и нивните 
фамилии се признава за пензиски стаж. 

По исклучете ," на уживател на лична пензија 
што бил посл« пензионисањето во работен однос нај-

малку пет години, работејќи со полно редовно работ-
но време, кг му се определи старосна пензија според 
.вкупното време на работниот стаж, ако од престано-
кот на Последниот работен однос до влегувањето во 
сила на оваа уредба не поминало повеќе от пет го-
дини. 

При преведувањето на пензииве на лицата од ст. 
2 од овој член важи што се однесува до пензискиот 
основ одредбата на чл. 3 ст. 3 од оваа уредба. 

На уживателите на старосна пензија што е опре-
делена по поранешните прописи за социјалното оси-
гурување, како и на уживателите на лична пензија 
по Прописите за востановување правото на пензија и 
за пензионисање на државните службеници, кои што 
во моментот на пензионисањето ги исполнувале усло-
вите за старосна пензија по Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, им се смета времето што го провеле 
после пензионирањето во работен однос во Федера-
тивна Народна Република Југославија за наголему-
вање-на пензијата во смисла на чл. 64 ст. 2 од Зако-
нот за социјалното осигурување на работниците и слу-
жбениците и нивните фамилии и точ. 23 од Првото 
напатствие за применување поодделните прописи од 
тој закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/50). 

Исто така, им се смета за наголемување »на ста-
росната, пензија на уживателите кои што до пензи-
онисањего по поранешните прописи наполниле рабо-
тен стаж подолг од 35 години (машки) односно по-
долг од 30 години (жени), времето па работниот стаж 
преку 35 односно 30 години, доколку е проведено во 
работен однос во Федеративна На,родка Република 
Југославија. 

Член 17 
На лицата кои што пред да влезе во сила Зако-

нот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии ги неполн!!ле усло-
вите на работниот стаж и старосна односно неспособ-
носта за работа, што се прописани за здобивање пра-
вото на лична пензија по поранешните прописи за 
социјално го осигурување или по прописите за воста-
новување правото на пензија и за пензионисање на 
државните и самоуправните службеници, а. барањето 
за определување пензија го поднеле веднаш по влегу-
вањето в о . сила на Законот за социјалното осигуру-
вање на ргдопишите и службениците и нивните фа-
митии, правото на пензија им се востановува по со-
одветни ге поранешни прописи, 

Исто така, по поранешните прописи се востано-
вува и правото на фамилијарни пензија ако условите 
за да се здобие право на фамиллјарна пензија биле 
пепегпетп пред да влезе во сила Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службеници^ 
и нивните фамилии, а барањето за пензија е подне-
сено после влегување го во сила на тој закон. 

Н г л г н т г што се востановени по прописите од ст. 
1 и 2 од овој чт1ц се прсзздуг.а ; 1 по одредбите од 
оваа уредба. 

Член 18 
Лице што здобило право на пензија или помошт 

по прописите за востановување правото на пензија па 
службениците или по другите прописи за државните 
пензии, а наедно имале право н<* пензија или посто-
јана помени- наместо пензија по поранешните прописи 
за социјално го осигурување, може да ужива само 
една пензија, која што ке се ст идели по прописите 
од оваа уредба од оној' пензиски основ кој што е 
поголем. 

На лицата што имале по поранешните прописи 
право на лична пензија или постојана "помошт наме-
сто пензија и, покрај таа пензија односно постојана 
помошт — уште и право на лична рента за случај на 
несреќа, наместо поранешните права ке им се опре-
дели една нова пензија. Како пензиски основ за опре-
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делувањето на оваа пензија ке се земе пензискиот 
основ што е востановен по чл. 3 односно по чл. 8 од 
оваа уредба, нагол емел за износот на инвалидни ната 
востановена по чл. 4 ст. 2 од оваа уредба. Ако по 
прописите на чл. 4 од оваа уредба му припаѓа на 
уживатедот наместо рента инвалидска пензија, наме-
сто поранешните примања ке му се исплатува само 
таа пензија. 

Ако износот на примањата што е утврден по 
претходните ставови е помал од вкупниот износ на 
поранешните примања, пензијата ке се исплатува во 
износ на тие вкупни примања. Како основ за опреде-
лување на фамилијарната пензија се зема износот на 
пензијата што е определен по претходните ставови. 

Член 19 
На уживателите на фамилијарна пензија, рента 

или помошт определена по поранешните прописи, ке 
им се определи пензија по прописите од оваа уредба, 
мајсар да ги немаат годините на староста што се про-
писани за здобивање ф а м и л и ј а т а пензија по пропи-
с и т е ' о д Законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии. 

Член 20 
Ако ж износела пензијата односно инвалиднината 

што е определена по прописите од оваа уредба по-
малу од пензијата или рентата или помошта што е 
исплатувана ло поранешните прописи, ке се исплатува 
пензија односно инвалиднина во износот што е опре-
делен по поранешните прописи. 

, Член 21 
На лицата од припоеното подрачје по Договорот 

за мир со Италија, на кои што им се исплатува вре-
мена пензиска поодошт наместо пензија по Одлуката 
од Националниот комитет на ослободувањето на Југо-
славија од 19 декември 1944 година за ревизија пра^ 
©ото на пензија, народното признание, постојаната 
државна помошт и издршка и за времената помоите 
на овие лица, односно по Наредбата за определување 
Бремената пензиска помошт на пензионерите он под-
рачјето што е припоено кон територијата на ФНРЈ по 
Договорот за мир со Италија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 11/48), ке им се определи пензија по про-
писите од оваа уредба. 

Ако мензи!јата што е определена во смисла на 
претходниот став би била помала од порану опреде-
лената времена пензиска помошт, ке се исплатува 
пензија во износ на та/1 п^мо-шт. 

' "ј Т1 22 
Ако пензијата односно *:нвалиднината што е о -

пределена по прописите од оваа уредба би изнесела 
помалу од соодветниот најмал износ што може да 
му се исплатува на уживател от на пензија или инва-
лиднина по прописите што се донесени во смисла на 
чл. 130 точ. 6 од Законот за социјалното осигурува-
ње на работниците и службениците и нивните фа-
милии ке се исплатува износот што е определен со 
тие прописи. 

Завршни одредби 
Член 23 

Преведувањето на пензии ге, рентите и п о в е ш -
тите определени по поранешните прописи за соци-
јалното ' осигурување на работниците и наместени-
ците (чл. 2 до 7), преведувањето на помоќните по 
прописите од Законот за востановување правото на 
пензија и за пензиони сање на државните службе-
ници, односно по соодветните прописи на народните 
републики (чл. 10 до 12), како и определувањето 
пензиите на лицата кои што по поранешните прописи 
не здобиле право на пензија (:тл. 13 до 15), — кг се 
врши од данот на влегувањето во сила на оваа 
уредба. 

Пензиите и ин вал идни нит е определени со реше-
нија што се донесени во смисла на претходниот стао* 
ке се исплатуваат од 1 јануари 1951 година. 

Претседателот на Комитетот за социјални грижа 
на Владата на ФНРЈ, ке го определи денот со кој што 
ке започне преведувањето на пензиите, рентите и по-
т о п л и т е од ст. 1 од ово ј член за поодделни групи 
уживатели, како -и денот со кој што ке се заврши 
преведувањето. 

Владата на ФНРЈ ке го определи со решение до-
полнително денот со кој што ке започне преведува-
њето на личните пензии определени по прописите 
за востановување правото на пензија и за пензиони-
сањето на државните и самоуправните службеници 
(чл. 8), како и денот од кој што ке се врши исплата 
по" решенијата за преведувањето на тие пензии. 

По исклучеше, на уживателите на лична пензија 
определена по прописите за востановување правото 
на пензија и за пензионисање на државните и само-
управните службеници, на кои што кога се опреде-. 
дувала пензијата не им било засметаш) сето време 
кое што по прописите од чл. 60 — 63 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии. Новиот износ на ден-
стаж, може и пред срокот што ке биде определен за 
преведувањето на пензиите во смисла на претход-
ниот став, да се определи нов износ на пензијата 
ко ј што одговара на вкупното време кое што ;е заг-
сметува за пензија по прописите од Законот за :о-
цијалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии. Новиот износ на пен-
зијата ке се определи* од поранешниот пензиски основ 
со наголемениот пензиски процент по оние прописи 
по, кои што била порапу определена пензијата. Испла-
та на вака определени нови износи на пензиите г:е 
се врши од 1 јануари 1951 година. 

Члан 24 
Поблиски прописи за извршувањето на оваа уред-

ба ке донесе Претседателот на Комитетот за соци-
јални грижи на Владата на ФНРЈ. 

Член 25 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

15 декември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата иа ФНРЈ и 
Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз Тито, е. р. 

644. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата 
од народното стопанство Владата на ФНРЈ, по предлог 
о д Председателот на Советот за наука и култура на 
Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА О Б И В А Њ Е Т О , ЗАДАЧИТЕ И РАБОТЕЊЕТО НА 

СТОПАНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ФИЛМСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Републичките претпријатија за производство па 
филмови ке се здружат во Стопанско здружение на 
филмските претпријатија со цел да се намалат трошко-
в н е на снимањето и лабораториската обработка на 
филмовите и изработка на филмски копии, да се на-
малат т р о ш к о в н е на експлоатацијата на филмовите, 
да се усоврши процесот на производството на филмо-
вите, да се изменуваат искуствата во областа на про-
изводството на филмовите, како и успешно да се обе-
збеди потребен број филмски дела и филмски копии* 

Покрај републичките претпријатија за производ-
ството на филмови членови на Стопанско™ здружение 
на филмските претпријатија се и претпријатијата на 
здружението од чл. 18 од оваа уредба. 
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Стопанско™ здружение на филмските претприја-
тија работи врз основа на стопанска сметка и7 има 
својство на правно лице. 1 

Член 2 
Со цел да се остварат задачите од чл. 1 од ов.аа 

Уредба, Стопанското здружение на филмските претпри-
јатија ги врши следните работи: 

1) преку своите претпријатија врши услуги на 
лабораториска обработка на снимен филмски мате-
ријал и изработка на филмски копии за вметка на прет-
пријатијата за производство на филмови; 

2) преку своите претпријатија врши услуга што 
се однесува до ползувањето на просторот на атељеи, 
изработка на обекти, ползување гардероба и реквизи-
ти, како и ползување техничка база и средства за 
снимање филмови за сметка на претпријатијата за 
производство на филмови;, 

3) се грижи за економичната и навредената на-
бавка ка материјали и технички средства потреби на 
претпријатијата за производство на филмови, ги про-
учава условите за, набавка и изработка на материјали 
и технички средства за снимање филмови, односно 
врши набавка на поодделни материјали и технички 
средства потребни Иа претпријатијата за производство 
на филмови; 

4) увози материјали и технички средства што ги 
набавуваат претпријатијата за производство на филмо-
ви преку здружението; 

5) увози филмови од странство и извози домашни 
филмови; 

6) врши експлоатација иа домашни филмски дела 
за сметка на претпријатијата - за производство на фил-
мови (превзема домашни филмови од претпријатијата 
за производство на филмови- и им ги отстапува со 
цел, за расподелба на стопанските- здруженија и з кино-
претпри јата јата; врши наплата' и пресметка на прихо-
дите од прикажувањето на филмовите за сметка на 
претпријатијата за производство на филмови и др.) ; 

7) изработува филмски репортажи и документарни 
филмови, 

8) се грижи з а . ползувањето на расположивиот 
простор на ателеи, технички срдства, гардероба и рек-
визити и фундуси на поодделни претпријатија од стра-
на на други претпријатија за производство на фил-
мови; 

9) поднесува предлози до надлежните државни 
органи што се однесува до пренесувањето на дело-
вите од основните средства во рамките на претприја-
тијата — членовите на здружението; 

10) се грижр за ползувањето на расположивите 
кадрови на поодделни претпријатија од страна \ на 
други претпријатија за производство на филмови, и 
поднесува предлози до надлежните државни органи 
што се однесува до распоредот на кадровите односно 
до временото испраќање на работа во р е ч и т е ра 
здружените претпријатија; 

11) ги прегледува нацртите на оперативните пла-
нови за снимање-на филмови и напотите на плановите 
за лабораториска обработка ка филмовите, како и 
пресметките на чињенето ка филмовите на претприја-
тијата за производство на филмови, и на претпријати-
јата им поднесува предлози за отстранување недо-
статоци и неправилности, особено што се однесува до 
скратувањето на времето за снимање и обработка на 
филмовите, намалувањето трошкови ге на производ-
ството, ползувањето на фундусот што постои/ на гар-
дсробата и реквизитите; 

12) оперативно го следи извршувањето на плано-
вите за снимање на филмовите и лабораториската обра-
ботка на филмовите од страна на тфетпријатијата за 
производство на филмови и им испраќа на п р е к р и ј а - -
тијата предлози за да се отстранат недостатоците и 
неправилностите" во работењето; 

13) се грижи за изменувањето на искуствата по-
меѓу претпријатијата за производство па филмови, ка-
ко и за ^ и м е н у в а њ е т о на искуствата од странското 
производство на Филмови во домашните претпријатија 
за производство на филмови;" . 

14) ја проучува полната цена на чинењето на до-
машното филмско производство и им, предлага на 
претпријатијата за производство на филмови конкрет-
ни мерки што се однесува до намалувањето на таа 
цена; ^ 

15) учествува во. работењето на утврдувањето на 
работните 'норми и нормативите на трошењето на ма-
т е р и ј а л н и работна сила во Областа на производството 
на филмови; 

16) врши, истражувања што се однесува до на-
малувањето трошковите на производството на Филмо-
ви и усовршување процесот на снимањето, лаборато-
риската обработка на филмовите, изработка на обек-
тите, гардеробата и реквизитите; 

17) ја следи инвестиционата изградба за потре-
бите на производство на филмовите и на претприја-
тијата за производство на филмови и на надлежните 
државни органи им предлага потребни мерки за-, да се 
одстранат недостатоците и - неправилностите; ^ • 

18) превзема потребни мерки кај надлежните др-
жавни органи и претпријатија во полза на претприја-
тијата за производство на филмови; 

19) врши постојан надзор' и контрола над работе-
њето на претпријатијата За производство на филмови 
во рамките на работите што спаѓаат во задачи на Сто-
панското здружение на филмските претпријатија и 
поднесува извештаи до Комитетот за кинематографија 
на Владата на ФНРЈ и до министерствата з а наука и 
култура на владите на народните републики што се 
однесува до работењето на здружението како л на 
поодделни претпријатија за производство на филмови; 

20)ги прегледува и одобрува производните и фи-
нансиските планови, како и завршните сметки, на сво-
ите претпријатија (чл. 18). 

Член 3 
Стопанското здружение на филмските претприја-

тија се навоѓа под стопанска управа на- Комитетот за 
кинематографија на Владата на ФНРЈ. 

Член 4 
Новооснованите претпријатија за производства на 

филмови должни се да се вклучат во Стопанско™ 
здружение на филмските претпријатија. 

И. ОРГАНИ И РАБОТЕЊЕ НА СТОПАНОКОТО 
ЗДРУЖЕНИЕ НА ФИЛМСКИТЕ ч ПРЕТПРИЈАТИЈА 

2. Управни и надзорни органи на здружението 
Член 5 

Стопанско™ здружение »ка филмските претприја-
тија има следни управни и надзорни органи: 

а) Собрание н а здружението, 
б) управен одбор на здружението, 
в) надзорен одбор на здружението, и ^ 
г) директор на здружението. 

2. Собрание на здружението 
Член 6 

Собранието на здружението е највисок орган на 
здружението. " " 

Собранието го сочинуваат претседателите на ра-
ботничките совети, претседателите на управните 'од-
бери и директорите на претпријатијата — членовите 
на здружението. , 

На собранието задолжи телио приеаствуваат: де-
легат от Комитетот за кинематографија^ на Владата на 
ФНРЈ, делегати од министерствата з а ^ а у к а и култу-
ра на влагите на народните републики, членовите на 
управниот и надзорниот одбор на здружението и ' д и -
ректор на здружението. 

Собранието задолжително се состанува еднаш го-
дишно, и тоа по завршетокот ца работната година, 
но најдоцна до 31 март секоја година. 

Собранието мора да биде свикано во вонредно 
Свикување, ако го бара тоа Комитетот за Кинемато-
графија на Владата на ФНРЈ, министерството за нау -
ка и култура на народната република или претстав-
ници на еп-на третина од претпријатијата — членовите 
на здружението. ц 



Среда, 20 декември. 1950 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 69 — Страна 1103 

Собранието го свикува управниот одбор на здру-
жен и ото. 

'Член 7 
Со работењето на собранието раководи претсе-

дателот што се '»збира од редовите на претставниците 
на претпријатијата — членовите на здружението (чл. 
6, ст. 2). 

Собранието решава полноважно ако се застапе-
ни на заседанието преку половината од претприја-
тијата — членовите еа здружението. 

Во случај да се одложи работењето на собранието 
поради н е д о а ѓ а њ е на потребен број претставници, со-
бранието ке се свика повторно во срок од десет дена 
и тоа ке може полноважно да решава без оглед на 
бројот на присутните претставници. 

Заклучоците на собранието с е ' донесуваат со 
мнозинство на гласови на присутните членови на 
здружението. 

Член 8 
Собранието ги врши следните работи: 
1) избира, дава р а з р е ш е н и и сменува членови 

од управниот и надзорниот одбор на здружението; 
2) дава напатствија за работење на органите на 

здружението и го одобрува работењето на управниот 
и надзорниот одбор на здружението; 

3) определува смерници за работењето на здру-
жението и им дава наиаствија на претпријатијата за 
производство на филмови што се однесува до ѕрабо-
тењето што спаѓа пол наззор и контрола на здру-
жението; 

4) расправа за работењето на ди ̂  с п о р о т на здру-
жението и на другиот раководен персонал на дирек-
цијата на здружението; 

5) донесува финансиски гл пн и ја одобрува за-
вршната сметка на здружен:'ето; 

6) расправа за сите и< значителни и општи пра- * 
т а њ а на работењето на здружението и донесува за 
нив соодветни заклучоци. 

3. Управен одбор на здружението 
Член 9 

Управниот одбор на здружението управува со 
стопанството здружение на филмските претпријатија, 
и за своето работење му одговара на собранието на 
здружението и на Комитетот за кинематографија на 
Владата на ФНРЈ. 

Управниот одбор се состои од претседател и че-
тири члена, во кој број влегува и директорот на-здру-
жението. 

Членовите на управниот одбор, освен директорот 
на здружението ги избира собранието на здружението 
од редовите на службениците и работниците на прет-, 
пријатната — членовите на здружението. За секој 
член на управниот одбор се избира по еден заменик. 

Избраните членови на управниот одбор мораат 
да бидат запослени на основната дејност на претпри-
јатијата. 

Во управниот одбор не може да има повеќе од 
два члена од исто претпријатие. 

Претседателот на собранието на здружението не 
може да биде член на управниот одбор. Во управниот 
одбор не можат да се избираат директорите на прет-
пријатијата — членови'на здружението, 

Никој не може да биде член на управниот одбор 
подолго од две години по ред. 

Директорот на здружението не може да биде 
претседател на управниот одбор. Управниот одбор из-
бира претседател од редовите на своите членови. 

Управниот одбор се избира на една година. Ман-
дат на член од управниот одбор трае до изборот на 
нов управен одбор. Управниот одбор и поодделни 
негови членови можат да бидат сменети и пред да 
истече времето за кое што се избрани. 

Член 10 
Управниот одбор работи колективно и донесува 

свои заклучоци само на седници. 
Седниците на управниот одбор ги свикува прет-

седателот на управниот одбор, по правило, еднаш во 
шест недели. Претседателот е должен да свика седни-
ца на управниот одбор и тогаш кога го бара тоа ди-
ректорот на здружението -или поодделни член на у-
правниот одбор. 

Управниот одбор донесува полноважно заклучоци 
ако на седницата е присутно преку половина од не-
говите членови. 

Заклучоците на управниот одбор се донесуваат 
со мнозинство на гласови на присутните членови. Во 
случај на поделба на гласовите решава гласот на 
претседателот. 

Членот на управниот одбор што не ќе се сложи 
со заклучокот на управниот одбор, може да ги испра-

в и своите забелешки до Комитетот за кинематогра-
фија на Владата на ФНРЈ и до управните одбори на 
претпријатијата. — членовите на задружеието. 

Член 11 
Управниот одбор раководи са работите на здру-

жението и во рамките на оваа задача ги врши осо-
бено • следните работи: 

1) се грижи да се извршат заклучоците на собра-
нието на здружението; 

2) се грижи за извршувањето на обврските, од-
носно за обезбедувањето правата на претпријатијата 
— членов ите на здружението; 

3) се грижи за правилното работење па претпри-
јатијата на здружението и« на другите органи на здру-
жението од чл. 18 од оваа уредба; 

4) раководи со финансиското работење на здру-
жението; 

5) дава директиви за работење на директорот на 
здружението, на директорите на претпријатијата на 
здружението и на раководителите на другите органи 
на здружението од чет. 18 од оваа уредба; 

6) се грижи за постојаниот ^радзор и контрола 
над работењето на претпријатијата- за производство 
на филмови; 

7) поднесува до собранието на здружението из-
вештај за работењето на здружението и на пооддел-
ните органи на здружението; 

8) состава извештај за работење на здружението; 
9) ги одобрува правилата за организацијата и ра-

ботењето на претпријатијата на здружението и на 
другите органи на здружението од чл. 18 од оваа 
уредба; 

-10) тим дава предлози на" надлежните државни ор-
гани за распоред на кадравите и за пренос на дели-
вите од основните средства меѓу п р е т р ч а т и јата за 
производство на филмови; 

11) донесува заклучоци што се однесуваат до 
временото ползување просторот на атељеи, фундус, 
гардероба и реквизити на поодделни претпријатија од 
страна на други претпријатија за производство на 
филмови; 

12) донесува заклучоци за ревизија на работе-
њето во поодделни претпријатија за производство на 
филмови; 

13) ги прегледува и одобрува производните и 
финансиските планови како и завршните сметки ца 
претпријатијата на здружението (чл. 18); 

14) му предложува на надлежниот орган наголе-
мување основните и обртните средства на претпри-
јатијата на здружението и на другите органи н а л р у -
жението од чл. 18 од оваа уредба. 

Член 12 
Со цел да се проучуваат поодделни прашања о^ 

делокругот на работењето на здружението, како и с е 
цел да се подготви работата на управниот одбор и 
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на собранието на здружението, управниот одбор може 
да образува одделни комисии од редовите на своите 
членови и на персоналот на претпријатијата — чле-
новите на здружението. 

4. Надзорен одбор ка здружението 
Член 13 

Надзорниот одбор на здружението има задача да 
го контролира раб оте љето на управниот одбор и на 
директорот на здружението, да му укажува на управ-
ниот одбор и па директорот на недостатоци и непра-
вилности в 0 нивното работење и работењето на здру-
жението, а по потреба за тоа да ги извести држав-
ните органи надлежни за надзор и контрола над ра-
ботењето на здружението. 

Членови на надзорниот одбор избира собранието 
на здружението од редовите на службениците и ра-
ботниците на претпријатијата — членови на здру-
жението. Бројот на членовите на надзорниот одбор го 
определува собранието на здружението. 

Надзорниот одбор избира свој претседател од 
редовите• на своите членови. 

Надзорниот одбор работи колективно и донесува 
свои заклучоци само на заеднички седници. 

Надзорниот одбор донесува полноважни заклу-
чоци ако на седницата е присутно преку половина од 
неговите членови. 

Заклучоците . од надзорниот одбор се донесуваат 
со мнозинство на гласови од присутните членови. За 
случај на поделба на гласовите решава гласот од 
претседателот. 

Членот на надзорниот одбор што не ке се сложи 
со заклучокот на надзорниот одбор, може да ги и-
слрати своите забелешки до Комитетот за кинемато-
графија на Владата на ФНРЈ и на управните одбори 
на претпријатијата — членовите на здружението. 

Седниците на надзорниот одбор ги свикува Прет-
седателот на надзорниот одбор, но правило, еднаш во 
три месеци. Претседателот е должен да свика седни-
ца на надзорниот одбор и тогаш кога го бара тоа ди-
ректорот на здружението, претседателот на управниот 
одбор иа здружението, мнозинство на членовите од 
управниот или надзорниот одбор иа здружението, или 
претставници на една третина на претпријатијата, — 
членови на здружението. 

Надзорниот одбор на здружението се избира на 
една година. Мандатот на. член од надзорниот одбор 
трае додека не се избере нов надзорен одбор. Над-
зорниот одбо!) и поодделни негови членови можат да 
бидат сменети и пред да истече -времето за кое ипо 
се избрани. 

Член 14 
Со цел да ги проучи поодделните прашања од 

својот делокруг на работењето, надзорниот одбор мо-
же да образува одделни комисии , од редовите на сво-
ите членови или на персоналот на претпријатијата — 
членовите .на здружението. 

5. Директор ва здружението 
Член 15 

Директорот на здружението непосредно раково-
ди со работењето на здружението аналогно со закон-
ските и други правни прописи со правилата на здру-
жението, а врз основа на соодветните стопански пла-
нови, заклучоците на собранието и на управниот од-
бор на здружението и н а п а т с т в и ј а на Комитетот за 
кинематографија на Владата на ФНРЈ. 

Директорот има како помошен апарат потребен 
број персонал (од дирекциите на здружението). 

Директорот се назначува и разрешува од Прет-
седателот на Комитетот за кинематографија на Вла-
дата на ФНРЈ, во согласност со Претседателот на 
Владата на ФНРЈ. 

Раководниот персонал на дирекцијата на здруже-
нието се назначува од Претседателот на Комитетот за 
кинематографија на Владата на ФНРЈ, а другиот персо-

нал се назначува и разрешува од директорот на здру-
жението. 

Прописите за организацијата на дирекцијата на 
здружението и за систематизацијата на работните ме-
ста во дирекцијата на здружението ги донесува Прет-
седателот на Комитетот за кинематографија на Вла-
дата на ФНРЈ, во согласност со Претседателот па Со-
ветот за законодавство и изградба на народната власт 
па Владата на ФНРЈ. 

Член 16 
Директорот на здружението е особено должен: 
1) да организира и раководи со остварувањето на 

заклучоците од управниот одбор на здружението; 
2) да организира подготвителни работи за рабо-

тењето на собранието и на управниот одбор на здру-
жението; да состава дневен ред за седниците на 
управниот одбор на здружението во заедница со прет-
седателот на управниот одбор на здружението; 

3) да склучува договори од името на здружението 
и да го застапува здружението пред државните органи 
и во правните односи со поодделни физички и правни 
лица; 

4) да организира и раководи со работењето на 
здружението; 

5) да организира постојан надзор над работењето 
на претпријатијата за производство на филмови што 
се однесува до работите по кои што здружението има 
право на надзор. 

Член 17 
Ако директорот на здружението смета дека за-

клучокот од управниот одбор да здружението е про-
тивен на законските и други правни прописи, на со-
одветните стопански планови, на напатствијата од над-
лежните државни органи или на заклучоците од со-
бранието на здружението, е должен веднаш за тоа да 
го извести Комитетот за кинематографија на Владата 
на ФНРЈ, а по потреба и соодветните органи на Со-
јузната државна управа што вршат одделен надзор и 
контрола над работењето на здружението и времено 
да го запре извршувањето на заклучоците од управ-
ниот одбор. 

Директорот е должен да превзема потребни мерки 
за да се извршат неодложните задачи на здружението 
во случај ако управниот одбор на здружението во таа 
смисла не донесел соодветен заклучок. Директорот е 
должен во ваков случај веднаш да му предложи на 
председателот на управниот одбор на здружението да 
свика седница на управниот одбор на која што дирек-
торот ќе го извести одборот за превземените мерки. 
Претседателот на управниот одбор е должен да сви-
ка седница во срок од 48 часа. 

б. Економски органи на здружението 
Член 18 

За вршењето на производно-комерцијалнитс од-
носно стручните работи од чл. 2 од оваа уредба, сто-
панското здружение на филмските претпријатија има 
свои одделни органи, и тоа; 

а) претпријатие за лабораториска обработка на 
филмски материјали и изработка на филмски копии; 

6) претпријатие за услуги во процесот на снимање 
филмови (ползување простор на ателеи, изработка на 
обекти, изработка и ползување гардероба, реквизити и 
фундус; ползување технички средства за снимање фил-
мови и др.); 

в) претпријатие за изработка (снимање и монта-
жа) на филмски репортажи и документарни филмови; 

г) претпријатие за увоз и извоз филмови и филм-
ски материјали и за експлоатација домашни филмови 
во земјата (чл. 2, точ. 6); 

д) институт за унапредување производството на 
филмови. 

Стопанското здружение на филмските претприја-
тија може да оснива и други органи за вршење зада-
чите од чл. 1, ст. 1 од оваа уредба, а според посто-
е в т е прописи. 
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Член 19 
Институтот за унапредуваше производството на 

филмови врши преглед на нацртите на оперативните 
планови за снимање филмови и претсметката на чине-
њето на филмовите, се грижи за измена на искуствата 
помеѓу претпријатијата за производство на филмови 
и за ползување искуствата на странското производ-
ство на филмови, и врши истражувања со цел да се 
усоврши процесот на производството на филмови, да 
се намалат трошковне иа производството на филмови 
и да се подобри организацијата на работењето на 
производството на филмови. 

На чело на институтот се навоѓа директор. 
7. Работење на здружението и на неговите членови 

Член 20 
Стопанско™ здружение на филмските претприја-

тија има свој финансиски план и состава завршна 
сметка. 

Основните и обришите средства на здружението се 
образуваат од доприкосот на претпријатијата за про-
изводство на филмови од делот на акумулацијата на 
Претпријатијата на здружението што го уплатуваат 
овој . претпријатијата на здружението. 

Член 21 
Стопанско™ здружение на филмските претприја-

тија ги покрива своите расходи со своите приходи. 
Приходите на здружението се: 
1) доприносот што го уплатуваат на здружението 

претпријатијата за производство на филмови — сра-
змерно на својот капацитет; 

2) маржата и цената за услуги што ги наплатува 
здружението за услугите што ги врши; 

3) учеството на здружението во акумулацијата на 
претпријатијата на здружението; 

4). други приходи. 
Висината на доприносот од точ. 1 ја определува, 

по предлог од управниот одбор на здружението, Ко-
митетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ во 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ 
3§ во спогодба со министрите за наука и култура 
на владите на народните републики. 

Висината на маржата и на цената за услуги, како 
и висината не учеството на здружението во акумула-
цијата на претпријатието на здружението ја опреде-
луваат надлежните државни органи по прописите што 
постоат, на предлог од управниот одбор на здруже-
нието. 

Со одвишокот на приходите на здружението ра-
сполага собранието на здружението по прописите што 
постоат. 

Член 22. 
Основните и обртните средства на претпријатијата 

на здружението чл. 18) ги доделува Владата на ФНРЈ. 
Претпријатијата на здружението ги покриваат сво-

ите расходи со своите приходи. 
Приходите на претпријатијата се: 
1) маржата односно цената за услуги што ги на-

платуваат претпријатијата за извршените услуги; 
2) други приходи. 
Висината на маржите и на цените за услуги ја 

определуваат надлежните државни органи по пропи-
сите 1шо постоат, на предлог од управниот одбор на 
здружението. 

Ако приходите на поодделни претпријатија на 
здржението не се достаточни да ги покријат расхо-
дите, разликата се покрива од приходите на здру-
жението. ' 

Член 23 
Приходите и расходите на Институтот за унапре-

дениве на производството на филмови (чл. 19) се 
предвидуваат во рамките на стопанската сметка на 
здружението. 

Член 24 
Стопанско™ здружение на филмските претприја-

тија има свои правила. 

Правилата на здружението ги донесува собранието 
на здружението. 

Правилата на здружението- треба особено да со-
држат: 

1) назив и седиште на членовите од здружението; 
2) поблиски одредби за предметот на работењето 

на здружението; 
3) поблиски одредби за начинот на работењето на 

здружението, на претпријатијата на здружението и на 
другите органи на здружението од чл. 18 од оваа 
уредба; 

4) поблиски одредби за финансиските сродства и 
за начинот на финансиското работење на здружението; 

5) поблиски одредби за начинот на вршење над-
зорот « . .контролата на здружението над работењето 
ода здружените претпријатија и за делокругот на над-
зорот и контролата; 

6) права и обврски на претпријатијата — члено-
вите на здружението; 

7) санкции (пенали и др.) за повреда на обрв-
скигге и правата на членовите од здружението; 

8) начин за решавање споровите. 
Правилата на здружението ги потврдува Коми-

тетот за кинематографија на Владата на ФНРЈ. 
Член 25 

•Републичките претпријатија за производство на 
филмови (чл. 1, ст. 1) се навоѓаат под стопанска у-
црава на министерствата за наука и култура ка вла-
дите на народните републики. 

Член 26 
Во случај поодделни републички претпријатија за 

производство на филмови да не постапат според за-
белешките и напа: СТЕН јата на Стопанско™ здружение 
на филмските претпријатија, здружението е должно 
да го извести за тоа надлежниот државен орган под 
чија што стопанска управа се навога претпријатието, 
и да превземе мерки за да ги оствари санкциите што 
се предвидуваат со правилата на здружението за по-
вреда на обврските на членовите на здружението* 

ИТ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 27 

Стопанско™ здружение на филмските претприја-
тија ке се образува најдоцна во спои од 15 дена по 
влегувањето во сила на оваа уредба. 

За, таа цел првото собрание на здружението ке 
го свика Комитетот за кинематографија на Владата 
на ФНРЈ веднаш по влегувањето во сила на оваа у-
редба. т 

Член 28 
На Стопат,окото здружение на филмските прет-

пријатија ќе му се обезбеди на почетокот на работе-
њето банкарски кредит со цел да се образувааат о-
споените и обртните средства на здружението, а кој 
ке го врати здружението од своите прихода 

Член 29 
Претпријатијата од сојузно значење: Југославија 

филм, Централната филмска лабораторија, Централ-
ниот студио за филмски новости, и Централниот сту-
дио за, уметнички филмови, ќе ги превземе на упра-
вана Стопанско™ здружение на филмските претпри-
јатија заедно со сите плански задачи, права и обвр-
ски, како и со работните колективи што ги имаат о-вие 
претпријатија на денот на превземањето, и тоа во 
срок од 25 дена по влегувањето во сила на оваа у -
редба. 

Член 30 
Се овластува Претседателот на комитетот за ки-

нематографија на Владата на ФНРЈ да донесува-, во 
согласност со Претседателот на Советот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, поблиски прописи за спроведувањето на оваа 
уредба. 
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Член 31 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

16 декември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука 

и култура, 
Родољуб Чолаковић е. р. 

645. 
Врз основа на тон. 37 од Напатствие!^ за извр-

шување »а Наредбата за склучување договори врз 
основа на плански ге кв пат за 1951 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 03/50), а но врска со тон. 3 од 
Напатстзието за заедничково догов орање врз основа 
на планските квон и за 1С 31 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 65/50), во согласност со Претседателот 
на Стопанскиот совет ча Владата на ФНРЈ, троти-
суваме 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ЗАЕДНИЧКОТО ДОГОВОРАМ^ ВРЗ ОСНОВА НА 
ПЛАНСКИТЕ КВОТИ ЗА 1951 ГОДИНА ЗА ПРОИЗ-
ВОДИТЕ ОД ГРАНКИТЕ НА ДЕЈНОСТА 122 И 313 

1. Заедничкото догов орање за производите од 
гранките на дејноста 122 и 313 ке се о д р ж и в о Заграб 
во просториите на Загребачки^ велеса ем а ке запо-
чне на 20 декември 1950 година. 

2.3а договорањето на производите од гранките на 
дејноста 122 и 313 важат прописите од Напагствието 
за заедничкото договорање врз основа на планските 
квоти за 1951 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
65/50). 

V бр. 6587 
7 декември 1950 година 

Белград 
Министер ма Владата на ФИР! 

Претседател 
на Советот »а преработувачи индустрија, 

Рато Дугоњиќ, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател 
•на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет 
и на Сојузната планска комисија, 

Борис Кидрич, е. р. 

646. 
Врз основа на чл. 8 и 9 од Уредбата за снабду-

вање на населението, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАРЕД-
БАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 
Во Наредбата за регулирање прометот со земјо-

делските * ф о изводи („Службен лист на ФНРЈ", број 
45/50 и *в1/50) се вршат изменувања и дополнувања 
така де пречистениот текст гласи: 

НАРЕДБА 

еа регулисање прометот со з*гсЗолелс&г> 
те производи 

1) Земјоделците-производители, зе* плеќите за-
други и другине производители на зе м ј о д р ж и т е про-
изводи можат слободно да ги продаваат на целата 
територија на Федеративна Народна Република Југо-
славија своите земјоделски производи, со кои што па 
постоевте прописи располагаат слободно, како и ин-
дустриските производи што ги добиваат како нату-
рална стимулација врз основа на склучени договори 
за поодржба на индустриските растенија, 

2) Потрошачке за своите потреби и за потребите 
на своите домаќинства (индивидуални потрошачи) мо-
жат слободно ла купуваат земјоделски производи не-
посредно од производителите од точ. 1 на оваа на-
редба на делата територија на Федеративна Народна 
Република Југославија 

3) Со прописите од точ. 1 и 2 на оваа наредба не 
се засега во по сто ските санитарни и ветеринарни про* 
пиен што се однесуваат до контролата квалитетот ка 
з е м јо д е лис к ит е производи. 

4) Производителите и индивидуалните потрошачи 
можат да провозат и да пренесуваат земјоделски про-
изводи на целата територија на Федеративна Народна 
Република Југославија слободно и без какво и да 
било одделно одобрение. 

За превозењето и пренесувањето на земјоделските 
производи што се извршува со јавни саобраќајни 
средства (со железници, бродови, моторни возила, по 
пошта) што се однесува до условите за пренесување 
и превозење, пакување, количините, пренесувањето со 
рачни багаж ити,, важат сообраќајните прописи од 
надлежните органи. 

5) По исклучеше од одредбите од топ. 2 и 4 оц 
оваа наредба потрошачи те можат да купуваат, презо-
зат и да пренесуваат житарици и нивни преработки 
најповеќе до 60 кг на член од домаќинството. За ова 
купување треба ппгрошачот да има потврда од ме-
сниот народен одбор, на чие што подрачје живее, 
дека сг житаридите (преработките) наменети исклу-
чително за негови потреби и за потреби на неговото 
домаќинство. При издавањето на овие потврди месни-
от народен одбор ке води сметка за снабдевеноста на 
потрошачот со житарнци од сопственото производства 
и од други извори. 

Потврдите од погорниот став служат наедно и 
како одобрение за слободно провозеле и пренесу-
вање на купените житарици (преработки). 

Ограничувањето на превозот и иа пренесувањето 
на житармиите и на нивните преработки на количина 
до 60 кг на член од домаќинството не се однесува на 
производителите што превезат жнгарипи (преработки) 
од сопствен имот во местото на своето живеење, како 
и на работниците што работеле во сслански работни 
задруги па работи од капитална изградба ако зара-
ботените житарица! ги превезат дома. Овие лица из-
вршуваат превоз и пренесување на жита,рици врз ос-
нова на потврда од месниот народен одбор од чие 
што подрачје се испраќаат (се извозат) житарица 

6) Селанскнте работни задруги можат да купуваат, 
превозат и да пренесуваат житарици и нивни прера-
ботки за потреби на задругата и на задругарите. Ова 
купување се извршува врз основа на потврда од пс-
веренството за трговијата и снабдувањето на околи-
скиот народен одбор на чие подрачје се навоѓа седи-
штето од задругата. Од потврдата треба да се види 
количината на житариците (преработките), која што 
сел афеката работна задруга може да ја купи. Оваа 
количина поверенството за трговијата и снабдувањето 
на околискиот народен одбор ја утврдува земајќи го 
во оглед бројот на задругарите и снабдевеноста на 
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задругата и на задругарите со житарица од сопстве-
ното производство и од други извори. 

Потврдата од погорниот став служи наедно и како 
одобрение за слободен превоз и пренесување на ку-
пените житариди (преработки). 

7) Купувањето, превозот и пренесувањето на жн? 
тарифите и на нивните преработки за индивидуалните 
потрошачи и за планските работни задруги можат 
организирано да ги вршат околиските сојузи на зе-
мјоделските задруги преку своите трговски претпри-
јатија. 

Околиските сојузи на земјоделските задруги го 
спроведуваат ова купување врз основа на прибраните 
потврди од точ. 5 и б на оваа »наредба. 

8) Приватните липа не можат ни во каков вид да 
купуваат земјоделски производи за препродажба, нити 
купени земјоделски производи да препродаваат. 

Државните органи, а особено месните народни од-
бори, органите на трговинската инспекција и органите 
на внатрешните работи должни се без одлагање да 
подадат пријава до надлежниот орган против секое 
лице што препродава земјоделски производи. 

9) Доколку не се работи за кривично дело на не-
допуштена трговија или недопуштена шпекулација, со 
парична казна до 20.000 динари ке се казни лицето 
што купопродава земјоделски производи во цел на 
препродажба или кое што купени земјоделски прои-
зводи препродава противно на одредбата од том. 8 
од оваа наредба. 

• Со парична казна до 10.С00 динари, доколку не се 
работи за кривично дело, ке се казни: 

а) одговорниот службеник и друго лице кое 
што на каков и да било начин, противно со пропи-
сите од оваа наредба, ограничува промет, превозење 
и пренесување на зетлјоделски производи; 

б) потрошач што купува, превози и?Ѓи прене-
сува житарици (преработки) противно на одредбата 
од точ. 5 од наредбата; 

в) одговорното лице што купуса, превози и 
пренесува житарици противно на одредбите од точ* 
6 и 7 о д оваа наредба. 

Предметот со кој што е сторен прекршокот ке се 
одзема и ке се предаде на најблиската филијала (де-
легација) на претпријатието од државниот житен фонд 
на чување додека не се заврши адмш-шстративно-ка-
знената постапка. Ако- биде казнет сторителот ћоради 
прекршок, земените житарици (преработки) нема да 
му се вратат, туку ч*е му се платат по факторот 3,5 
ед државната откупна нена. 

Административно-казнена постапка по овие прекр-
шоци води и решенија донесува извршниот одбор на 
околискиот народен одбор по прописите од Основ-
ниот закон за прекршоците, 

10) Со" денот на вл СЈ ;> са,њего во сила па ог.иа на-
редба престануваат да важат: Наредбата за регули-
сање прометот со земјоделските п р е т х о д и („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 45/50) и Н а р е ^ б ° т а ^ а и м е н у в а њ а 
и дополнувања на Наредбата за регулисање прометот 
со земјоделските посизводи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 61/50), 

И ) Оваа наредба влегува во сила веднаш. 

Бр. 1! 038 
12 декември година 

Белград 

Министер на Владата па ФНРЈ 
Претседател 

на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

ДЕКЛАРАЦИЈА НА ХОЛАНДИЈА ЗА СВЕТСКАТА ПО-
ШТЕНСКА КОНВЕКЦИЈА ЗА НЕЈЗИНАТА ВАЖНОСТ 

ЗА НОВА ГВИНЕЈА 

Швајцарското пратеништво во Бел1Рс.д, си светата 
нота од 7 октомври 1950 година го извести Министер-
ството на надворешни ге работи на Федеративна На-
родна Република Југославија, дека Холандија со декла-
рација од 23 август 1950 година соопшти оти нејзиното 
пристапување кои Св^мск^та поштенска конвенција се 
однесува и на Нова Гвинеја. 

Освен Светската поштенска конвенција Холандија 
пристапи кон Спогодбата за писмата и кутиите со озна-
чена вредност. Спогодбата за поштенските пакети, Спо-
годбата за откупните исправки, Спогодбата за поштен-
ските упитници, Спогодбата за поштенските вирмани, 
Спогодбата за поштенските налози и кон Спогодбата 
за претплати на весници и списанија, склучени и пот-
писани во Париз на б јули 1947 година. 

Југословенскиот ратификацпонен инструмент на 
ораа конвенција и овие спогодби е депониран на 27 
јули 1948 година, а указот за нивната ратификација е 
објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 61 од 
17 јули 1948 година. 

Бр. 419741 — од Министерството на надворешните 
?:.боттт, Белград, 21 октомври 1950 година. 

РАТИФИКАЦИЈА О Д СТРАНА НА ЛИХТЕКШТАЈН 
КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ВОЕНИТЕ 
ПЛЕНИЦИ, КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
ПОЛОЖБАТА НА РАНЕТИТЕ И БОЛНИТЕ ОД 
СУВОЗЕМНИТЕ ВОЕНИ СИЛИ, КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА РАНЕТИТЕ, БОЛ-
НИТЕ И БРОДОЛОМЦИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ ОРУ-
ЖАНИ СИЛИ И КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА 

ЦИВИЛНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНА 

Швајцарското пратеништво во Белград, со сво-
јата нота од 2 октомври 1950 година, го извести Мини-
стерството на надворешните работи на Федеративна 
Народна Република Југославија, дека на 21 септември 
1950 година е депониран во Берн од страна на Лихтен-
штајн ратификациониот инструмент на Конвенцијата 
за: постапување со воените пленици, Конвенцијата за 
подобрување положбата на ранетите и болните од 
сувоземним воени сили, Конвенцијата за подобру-
вање положбата на ранетите, болните и бродолбм-
ците од поморските оружани сили и Конвенцијата за 
заштита на цивилните лица за време на војна. 

Југословенскиот ратификационен инструмент од 
овие конвенции е депониран на 21 април 195(5 година 
а указот 31 ратификацијата на споменатите конвен-
1/1И објавен е со ^Службениот л:;ст на ФНРЈ", бр. 
24/50. 

Бр 419-. 95. — Од Министерското на надворешните 
раоогг, Бел;рот, 19 октомври 19^0 година. 

ВАЖНОСТ НА СВЕТСКАТА ПОШТЕНСКА КОНВЕН-
ЦИЈА ВО ОДНОС НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ПАПУА, 
ОСТРОВОТ НОРФОЛК, НОВА ГВИНЕЈА И НАУРА 

Швајцарското пратенициве во Белград, со својата 
пота од 21 октомври 1950 година, го извести М и н и п ср-
етнато на надворешните работи на Федеративна На-
родна Репубтика Југославија дека. спрема соопште-
нието примено на 26 е п т е м в р и 1950 година од Бри-
танското поепенпштво во Берн, пристапот од страна на 
Австралија кон Светската пони епска конвенција, склу-
чена и потписана во П а р т .;,] 5 јули год^ на, се 
протегнува и на тери в р и ј а т а на Папуа, островот 
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Норфолк, Нова Гвинеја и Пау ра. Австралија пристапи 
кол оваа конвенција на 28 јуни 1949 година, 

Југословенскиот ратификационен инструмент на 
оваа конвенција е депониран н^ 27 јули 1948 година, 
& указот за нејзината ратификација е објавен во »Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 61 од 17 јули 1948 година. 

Бр. 420378. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 1 ноември 1950 година. 

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА ШВАЈЦАРИЈА ИА 
ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО 
ВОЈНИТЕ ПЛЕНИЦИ, ЗА ПОДОБРУВАЊЕ СУДБИ-
НАТА НА РАНЕТИТЕ И БОЛНИТЕ ВО ВОЈСКИТЕ ВО 
ВОЈНАТА, ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА 
РАНЕТИТЕ, БОЛНИТЕ И БРОДОЛОМЦИТЕ НА ПО-
МОРСКИТЕ ОРУЖАНИ СИЛИ И ЗА ЗАШТИТА ГРА-

ЃАНСКИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ВОЈНАТА 

Швајцарското пратеништво в>о Белград, со својата 
„ н о т а од 19 јуни 1950 година го извести Министерството 

на надворешните рабо ги на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија дека Швајцарија ја" ратификува 
Женевската конвенција за постапување со војните пле-
нише Женевската конвенција за подобрување судби-
ната на ранетите и болните во војските во војната, Же-
невската конвенција за подобрување положбата на 
ранетите, болните и бродоломците на поморските ору-
жани сили и Женевската конвенција за заштита на 
граѓанските лица за време на војната, што се склуче-
ни и потписани во Женева на 12 азгуст 1949 година. 
Депонирањето на Швајцарскиот ратификационен ин-
струмент на овие конвенции е извршено на 31 март 
1950 година. 

Југословенскиот ратнфиклционен инструмент на 
овие конвенции е депониран на 21 април 1950 година, 
а указот за нивната ратификација е објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 24 од 1 април 1950 година. 

Бр. 412843. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 1 ноември 1950 година. 

ПРИСТАП НА АБИСИНИЈА КОН КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 
ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НЕКОИ ПРОПИСИ ЗА МЕЃУНА-

РОДНОТО ПРЕНЕСУВАЊЕ ПО ВОЗДУХ 

Полската омол-есда ио Белград, со својата коча о д 
23 октомври 1950 година го извести Министерство го 
на надворешните работи на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија дека на ден 14 август 1950 го-
дина Абисинија пристапи кон Конвенцијата' за изедна-
чување на некои прописи за меѓународното пронесу-
вање по воздух, склучена и потписана во Варшаву на 
12 октомври 1929 година. 

Југословенскиот ратпфнкацпонен инструмент на 
оваа конвенција е депониран т 27 мај 1931 година, 
а конвенцијата е објавена во „Службените новини" 
бр. 124 од 5 јуни 1901 година. 

Бр. 419527. — Од Министерството па надворе-
шните работи, Белград, 8 ноември 1950 година. 

РАЗМЕНУВАЊЕ НА РАТИФИКАЦИОНИТЕ ИНСТРУ-
МЕНТИ НА ПРОТОКОЛОТ ЗА ОБЕШТЕТУВАЊЕТО 
НА ТУРСКИОТ ИМОТ И ИМОТНИТЕ ИНТЕРЕСИ ВО 

ЈУГОСЛАВИЈА 
На 20 ноември 1950 година во Белград се разме-

нети ратификационите инструменти на Протоколот аа 
обештетување на турскиот имот и имотните интереси 
во Југославија, склучен и потписан во Анкара на 5 

јануари 1950 годиш* помеѓу Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и Република Турска. Овој прото-
кол објавен е. во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 23 
од 29 март 1950 година. 

Бр. 421906. — Од М ин и е 1 е р е т во т о на надвореш-
ните работи, Белград, 20 ноември 1950 година. 

ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ ЗЛ ОЧНИОТ 

* ГЕНОЦИД 
Генералниот гекретаријат на Обединетите нации* 

со своето писмо од 10 октомври 1950 година, го из-
вести Министерството на надворешните работи »на Фе̂ -
дераптвпа Народна Република Југославија, дека Кон-
венцијата за спречување и казнување злочинот ге-
ноцид, склучена и потписана во Париз на 9 де-
кември 1948 година влегува во сила на 12 јануари 
1951 година, аналогно на својот член ХШ, бидејќи де 
14 октомври 1950 година дваесет држави ги депони-
рале своите инструменти за пристапувањето или рати^ 
фикацијата. 

Југословенскиот рагификационен инструмент на 
оваа Конвенција депониран е на 20 август 1950 година 
а Конвенцијата е објавена во „Службениот весник на 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ" бр. 2 
од 15 јули 1950 година. 

Бр. 421934. — Од Министерството на надвореш-
ните работи, Белград, 25 ноември 1950 година. 

РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА САЛВАДОР И 
ПРИСТАП НА ЦЕЈЛОН КОИ КОНВЕНЦИЈАТА ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ И КАЗНУВАЊЕ ЗЛОЧКНОТ 
ГЕНОЦИД 

Генералниот секретаријат на Обединетите нации^ 
со своето писмо од 1 октомври 1950 година и 18 ок-
томври 1950 година- го извести Министерството на 
надворешните работи на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, дека на 28 септември 1950 година 
е депонира« од страна на Салвадор и н с т р у м е н т за 
ратификација, а на 12 октомври 1950 година депони-
ран е од страна на Цејлон инструментот за пристапу-, 
вашето кон Конвенцијата за спречување и казнување 
злочинот геноцид, склучена и потписана во Париз 
на 9 декември 1948 година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент на 
оваа Конвенција депониран е на 29 август 1950 го* 
дина, а Конвенцијата е објавена во „Службениот ве-
сник на Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ", бр. 2 од 15 јули 1950 година. 

Бр. 421935. — Од Министерството на надвореш-
ните работи, Белград, 25 ноември 1950 година. 

ПРИСТАП КОН ЖЕНЕВСКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ СУДБИНАТА НА РАНЕТИТЕ И 

БОЛНИТЕ ВО ВОЈСКИТЕ ВО ВОЈНА ОД СТРАНА 
НА САН МАРИНО 

Швајцарското пратеништво во Белград, со своја-
та нота од 4 ноември 1950 година, го извести Мини-' 
стерството на надворешните работи на Федеративна 
Народна Република Југославија, дека на ден 12 ок -
томври 195С година е депониран од страна на Сан 
Марино инструментот, за пристап кон Женевската кон-
венција за подобрување судбината на ранетите и бол-
ните во војските во војна што е склучена и потписана 
во Женева на 27 јули 1929 година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент на 
оваа конвенција е депониран на 20 мај 1931 година, 
а конвенцијата е објавена во „Службените новини" 
бр. 124 .од 5 јуни 1931 година. 

Бр. 421167. — Од Министерството на надвореш-
ните работи, Белград 1 декември 1950 година. 
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РАТИФИКАЦИЈА ОД СТРАНА НА ЧИЛЕ И ИНДИЈА 
НА ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ 
СО ВОЕНИТЕ ПЛЕН И ЦИ, ЗА ПОДОБРУВАЊЕ СУД-
БИНАТА НА РАНЕТИТЕ И БОЛНИТЕ ВО ВОЈСКИТЕ 
ВО ВОЈНА, ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА 
РАНЕТИТЕ, БОЛНИТЕ И БРОДОЛОМЦИТЕ НА ПО-
МОРСКИТЕ ОРУЖЕНИ СИЛИ И ЗА ЗАШТИТА НА 

ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ ВОЈНА 

Швајцарското пратеништво во Белград, со својата 
нота од 25 ноември 1950 година, го извести Мини-
стерството на надворешните работи на Федеративна 
Народна Република Југославија дека Чиле на 12 ок-
томври 1950 година, а Индија на 9 ноември 1950 го-
дина ја р атиф пакуваа Женевската конвенција за поста-
пување со воените пленици, Женевската конвенција 
ва подобрување судбината на ранетите и болните во 
војските во војна, Женевската конвенција за подобру-
вање положбата на ранетите, болните и бродолом-
Пите на поморските оружени сили и Женевската 'Кон-
венција за заштита на граѓанските лица за време 
војна, што се склучени и потписани во Женева на 12 
август 1949 година. 

Југословенскиот ратификационен инструмент на 
овие конвенции е депониран на 21 април 1950 година, 
6 указот за нивната ратификација е објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 24 од 1 април 1950 го-
дина. Ч 

Бр. 422288. — Од Министерството на надвореш-
ните работи, Белград, 9 декември 1950 година. 

У К & З И 
Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 

а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, издава 

У К А З 

ЗА ©ПОВИКУВАЊЕТО НА ШЕХОВИЋ ШЕРИФ ОД 
ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-

НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ГРЦИЈА 

Се оповикува од својата досегашна должност Ше-
ховиќ Шериф, вонреден пратеник и ополиомошен ми-
нистер на Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Грција. 

Министерот на надворешните работи ке го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2399 
8 декември 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
ка Федеративна Народна Република Југославија 

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

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, издава 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ-
110М0ШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ГРЦИЈА 

Се назначува за вонреден пратеник и ополномо-
1џен министер на Федеративна Народна Република Ју-
гославија во Грција Јовановиќ Радош, помошник на 
Министерот на надворешните работи. 

Министерот на надворешните работи ке го изврши 
овој указ. 

У. бр. 2404 
8 декември 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

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

ГЛАВНА АРЖАВНА АРБИТРАЖА 
ПРИ ВЛАААТА НА ФНРЈ 

Врз основа на чл. 25 од Уредбата за међусобно 
плаќање во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 67/50), Пленумот на Главната државна арбитража 
при Владата на ФНРЈ прописа 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА ВЕ-
ШТИТЕ ЛИЦА ПО УРЕДБАТА ЗА МУЃУСОБИОТО 

ПЛАЌАЊЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

I 

1. Вештачењето во постапката за поништување на 
извршеното плаќање по Уредбата за меѓусебното пла-
ќање во стопанството се врши по ова напатствие. 

2. Претседателот на државната арбитража при вла-
дата на народната република ги определува местата 
за кои што се назначуваат вешти лица. 

3. Претседателот на државната арбитража при вла-
дата на народната република ги назначува вештите 
лица, од редот на стручњаците, за поодделни гранки 
на стопанството, односно видови на услуги, по пред-
лог од претседателот на обласната, односно околи-
н а т а или градската државна арбитража. 

Вештите лица се назначуваат за секое определено 
место. Едно вешто лице може да биде назначено « 
за повеќе места. 

Вештите лица се назначуваат за една година ти за 
назначувањето им се издава декрет. 

4. Местата за кои што се назначуваат вештите 
лица, како и листите на вештите лица што се назна-
чени за тие места и поодделни гранки на стопанство-
то, односно видови на услуги се објавуваат во слу-
жбениот шет на народната република најдоцна до 15 
декември секоја година за идната година. 
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Претседателот на државната арбитража при вла-
дата на- народната република »може во секое време да 
врши потребни изменувања што се однесува до опре--
делувањето на местата за кои што се назначуваат ве* 
штите лица, како и во листата на вештите лица. 

Озне изменувања се објавуваат во службениот 
лист на народната република. 

И 
5. Барањето да се поништи извршеното плакање 

поради недостиг во к в а н т и т е т на стоките се подне-
сува врз основа на налазот од комисијата што е обра-
зувана по прописите од Правилникот за склучување 
договори за продажба и купување на стоки. 

Комисијата ке бара мнение од едн^ вешто лице 
само ако смета дека е тоа потребно. 

Ако се работи за утврдување на квалитативни 
маани на стоките комисијата мора да повика вешто 
лице. 

6. Ако за местото на купувачот, односно прима-
телот на стоките не се назначени вешти лица или на 
листата нема вешти лица за определената гранка на 
стопанството, односно вид на услугата, стручен налаз 
и мнение ке даде лице кое што е одговорно во прет-
пријатието на купувачот, односно на примателот на 
стоките за приме њего на стоките. 

7. Вешто лице не може да биде лице кое што е 
во служба на продавачот или на купувачот, односно 
на примателот на стоки!е. 

8. Вештото лице е должно да се одзове на пови-
кот за вештачење и при вештачењето да се придр-
жува кон прописите, узансите, обичаите и правилата 
на струката. 

III 

9. I! тла-зот и мнението па вештите лица комиси-
јата ги внесува во записник. 

Ако е предметот па вештачење од таква природа 
да не е во можност вештото лице да даде веднаш на-
лаз и мнение, комисијата ке му определи на вештото 
лице срок за да поднесе писмени налаз и мнение, што 
се составен дел од записникот. Писмениот налаз и 
мнепнето се поднесуваат во три примерка. 

10. Записникот на комисијата треба да содржи 
нарочно: дата и место на работењето на комисијата, 
време на почетокот и завршетокот на работењето на 
комисијата, име (флрма) на странките, предмет на ве-
штачењето, дата на; примањето на стоките и на смет-
ката, име и звание на членовите на комисијата и на 
вешт П Ј е лица, број и дата на декретот за назначува-
њето ка вештите лица, -како и »ме и здание на за-
стапникот и претставникот на етичките , ако прису-
ствуваат на работењето на ком:;СИЈ.,та. 

Опкеникот на комчсгјата го потпишуваат слте 
членови На комисијата и вештото лтше, а се состава 
во три примерка што му се врачува на купувачот, 

* односно на примателот на стоките. 
11. Изјавата на вештите лица мора да содржи 

налаз во кој што ке се опише предметот на вешта-
чењето и означи на кој начин и во- која состојба сто-
ките стасале, начин на пакувањето (парчиња, омот и, 
оригинално фабричко пакување и др.) и состојбата 
на амбалажата, начинот на кој што е извршено вешта-
чењето и други важни околности. 

Покрај налазом изјавата на вештите лица мора 
да содржи и образложено мнение за недостатоците на 
стоките со оглед на одредбите од договорот помеѓу 
странките. 

12. Врз основа на својот налаз и мнението вешто-
то лиде е должно да се изјасни да ли е согласно да 
се изврши потполно или делимично поништување на 
плаќањето. Во случај да е согласно со делимичног«) 

поништување на плаќањето, вештото лице е должно 
да го определи износот, за кој што ке се изврши по-
ништувањето. 

Во изјавата за согласноста за потполното или де-
лимичното поништување на плаќањето вештото лице 
ке цитира врз основа на кој разлог од чл. 14 од У-
редбата за меѓусебното плаќање во стопанството ке 
се изврши поништување. 

Вештото лице може да даде согласност за пони-
штување на извршеното плаќање само ако утврди 
дека се поплаките дадени во срокот од чл. 8 точ. 7 
и 8 од Правилникот за склучување договори за про-
дажба и купување на стоките, но и во тој случај по 
барање от купувачот односно примателот на стоките 
ке изврши вештачење. 

IV 
13. На вештото лице му припаѓа награда за ра-

ботењето според видот, сложеноста и траењето на 
вештачењето, 

Покрај наградата, на вештото лице му се н а в а -
луваат сите потребни трошкови што ги имал во врска 
со вештачењето'. 

Наградата и трошкови те на вештото лице ги ис-
платата купувачот, односно примателот на стоките 
веднаш по примањето на записникот што е редно 
составен. 

Во случај на несогласност за висината на награ-
дата и иа т р о ш к о в н е вештото лице може во срок од 
15 дена по извршената исплата, односно сторената 
покана висината на наградата и на трошковите да 
бара да ја определи обласната, односно околиските 
или градската државна арбитража што е надлежна 
според местото на вештачењето. 

14. Ова напатствие влегува во сила на 1 јануари 
1951 година. 

Бр. 3839 
12 декември 1950 година 

Белград 

Претседател на Главната државна арбитража 
при Владата на ФНРЈ, 

др Александар Голдштајн, е. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ Р Е П У Б Л И К И 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе", 
во бројот 29 од 31 октомври 1950 година објавува: 

УЛ'3 за распишување општи избори на од верни-
ците за околиските народни одбори и градските на-
родни одбори вон од составот на околиите во Народ-
на Република Црна Гора; 

Одлука за оснивање Изборна комисија на НР Цр-
на Гора; 

Одлука за определување бројот на одборниците 
за околиските народни одбори и градските народни 
одбери вон од составот на околиите во НР Црна Гора. 

Во бројот 30 од 10 ноември 1950 година објавува: 
.Одлука на Народната скупштина на Народна Ре-

публика Црна Гора за разрешување и избор на судии-
поротницн на окружните судови во Народна Републи-
ка Црна Гора; 

Указ за образување Влада на Народна Република 
Црна Гора; 

Указ за адмштстративно-територи јадните промени 
во подрачјата на народните одбори; 

Уредба за измена на Уредбата за Средната ме дин-
довска школа; 
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Наредба за укинување Наредбата за распоредот на 
вванијагга од здравствената струка во врсти; 

Општо напатствие за продажба и определување 
цени иа производите на занаетските задруги и прет-

• ќјријатијата на општествените организации; 
Општо напатствие за продажба и определување 

дени на производите на приватните занаетски дуќани; 
Решение за назначување околиски и градски из-

борни комисии за избори на одборниците за околи-
ските и градските народни одбори што се расписани 
Ва ден 3 декември 1950 година. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈ-
ВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени лист Аутономне покрајине Војводине 
Народне Републике Србије" во бројот 17 од 1 ноем-
ври 1950 година објавува: 

Решение за оснивање Покраински завод за сто-
чарство во Нови Сад. 

.Решение за оснивање Постојано детско одмара-
лиште во Пукнат (острво Крк)1; 

Решение за разрешување и именување членови 
н-а изборните комисии. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", служби лист на Народна Репу-
блика Хрватска во бројот 56 од 2 ноември 1950 го-
дина објавуваат:' 

Уредба за Академијата за театарска уметност во 
Загреб; 

Уредба за укинување Главната дирекција на ре-
публичките природни лекувалиште; 

Уредба за укинување Управата за радиодифузна 
служба при Владата па Народна Република Хрватска. 

Во бројот 57 од 10 ноември 1950 година објаву-
ваат: 

Наредба за држење и сместување запаливи теч-
ности; 

Решение за прогласување подрачјата заразени со 
компировата златана. 

Во бројот 58 од 16 ноември 1950 година о^бјаву-
ваат: 

Наредба за количините на вино и ракија што мо-
жат производителите да ги трошат во своите дома-
ќинства без да плаќаат данок на промет на производи. 

Во бројот 59 од 21 ноември 1950 година обја-
ву!; а аат: 

Извештај на Изборната комисија на НР Хрватска 
за резултатите на изборите за народни пратеници за 
Саборот на НР Хрватска од рж?.ни на 5 ноември 1950 
година. 

Во бројот 60 од 27 ноември 1950 година обја-
вуваат: 

Указ за свикување Соборот на НР Хрватска. 
во бројот 61 од 7 декември 1950 година обја-

вуваат: 
Указ за заклучување 1 редовно заседание на Са-

д р е т на НР Хрватска: 
Уредба за изменувањата и дополнувањата на 

Уредбата за бројот и територијалната надлежност на 
окружните и околиските судови на подрачјето на 
НР Хрватска. 

Во бројот 60 од 27 ноември 1950 година објаву-
ваат: 

Указ за свикување Соборот на Народна Републи-
ка Хрватска. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадим лист Народне Републике Словеније" во 

бројот 33 од 7 ноември 1950 година објавува: 

Правилник за пазачите на ловот; 

Правилник за изменувања на правилникот за из-
вршување Законот за ловот. 

Во бројот 34 од 14 **>ември 1950 година објавува: 

Решение за откупните цени на грав; 

Решение за откупната цена за хелда и просо во 
економската 1950/51 година; 

Наредба за мерките за заштита на претпријатијата 
и потопите на дрвната индустрија против пожар, 

Во бројот 35 од 21 ноември 1950 година објавува: 
Указ за промена иа Владата на Народна Република 

Словенија. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 30 од 2 ноември 1950 година обја-
вува : 

Решение за оснивање Средно медицинско учили-
ште за заботехничари и забери со седиште во Скопје; 

Наредба за издавање лични карти (легитимации); 
Наредба за определување највисоки цени за пчелни 

друштва сместени во кошници по кои што селанските 
работни задруги можат да вршат набавка од "пив ат-
летите ; 

Наредба за забрана ловот на рибата пастрмка во 
сите реки на територијата на Народна Република Ма-
кедонија ; 

Наредба за забрана ловот на фи бите во секое го-
дишно доба. 

Во бројот 31 од 24 ноември 1950 година објавува: 
Правилник за држење и Сместување запаливи теч-

еше ги. , 

Во бројот 32 од 27 ноември 1950 година објавува: 

Уредба^ за оснивање и надлежност на Комитетот 
за водостопанство на Владата на Народна Репл*блика 
Македонија; 

Уредба за оснивање Економски факултет во 
Скопје; 

Објава на изборната комисија на Народна Репу-
блика Македонија за потврда кандидатурите за избо-
рите на народни пратеници за Народно собрание на 
Народна Република Македонија на ден 3 декември 
1950 година, 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 22 сд 20 јули 1950 година објавува: 

Указ за прогласување претпријатија за одржу-
вање патишта од обласно значење за претпријатија од 
републичко значења; 

Указ за прогласување градското гоилиште во Су-
ботица за иреупријатије од републичко значење; 

Указ за прогласување претпријатија за снабду-
вање на угостителските и туристичките обекти од об-
ласно значење за претпријатија од републичко зна-
чење; 
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Правилник за кукјниот ред во казиеио-поправните 
домови; 

Правилник за кукјниот ред во затворите во кои 
што се извршуват казните; 

Напатствие за висината на разрезувањето и на-
платувањето на ксморскиот допринос; 

Напатствие за почетокот на работењето на ново-
основаниот околиски суд во Барајево и Мионица; 

Наредба за зајакнатото пазење и надзор над шу-
мите за време долготрајни суши; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИ НЕ 

„Службени лист Народне Републп^ Босне и Хер-
цегови*^", во бројот 37 од 22 ноември 1950 година 

објавува: 
Објава на Изборната комисија за изборите на на-

родни пратеници на Народна Република Босна и Хер-
цеговина за потврда кандидатурите на народни прате-

ници за Народната скупштина на Народна Република 
Босна и Херцеговина на ден 3 декември 1950 година; 

Правилник за обрасците . по Законот за заиает-
ството. 

ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТА 
за 1951 година 

Се известуваат сите претплатници на »Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", дека претплатата за 
1951 година ке изнесува 350 (триста педесет) 
динари за еден примерок, а ке ЗОО како што е 
минатиот пат погрешно објавено. 

Претплатата се полага унапред за целата 
година со приложената чековна уплатница, која 
што му е приложена на „Службениот лист на 
ФНРЈ", бр. ОС«, и тоа за целата година на текућа 
сметка 101-900,880 кај Народната банка на ФНРЈ. 
Централата за НР Србија, Белград. Доколку 
претплатата се испраќа со вирмански чек, треба 
да се пренесат на вирманскиот налог сите пода-
тоци од грбот на нашиот чек што ви е испратен 
со минатиот број. 

На секој, кој што не ја обнови претплатата 
до 25 декември на тенката година ке му се за-
пре отпремање^ на листот од 1 јануари 1951 
година. 

Ако ве претплатува за 1931 година подреде-
ниот орган, треба овој да го известите веднаш 
за тоа, како би извршил претплата за Вас на 
време. 

Барања за наголемување бројот на при-
мероци, по пришило, нема да се уважуваат. 

Во случај да се испрати на име претплата 
поголем износ, разликата нема да се враќа, туку 
ке се засметува како аконтација на претплата за 
1952 година. 

Ако има нешто да се примети или јави 
доволно е Д? се напише тоа на грбот од чекот. 
Одвишно би било, спрема тоа, да се пише и 
да се прават непотребни издатоци. Во препи-
ената треба секогаш да се повикувате на ва-
шиот претплатен број. 

Доколку претплатата треба да се наплати 
од вашата текућа сметња, односно акредитив 
молиме да ни ја достао:5ге веднаш банковната 
врска (бројот на акредитивот). 

С О Д Р Ж А Ј 
Страна 

642. Указ за свикување Народната скупштина на 
Федеративна Народна Република Југосла-
вија во И редовно заседание 1097 

643. Уредба за преведувањето на пензиите, рен-
тите и помоштите што се. определени по по-
ранешните прописи и за признавањето на 
прана га на пензија на лицата што не здо-
биле право на пензија по поранешните про-
писи 1097 

644. Уредба за обивањето , задачите и работе-
њето па Стопанско™ здружение на филм-
ските претпријатија — — 1101 

645. Напатствие за заедничкото договореше врз 
основа на планските квоти за 1951 година 

за производите од гранките на дејноста 122 
и 313 1106 

616. Наредба за изменувања и дополнувања на 
Наредбата за регулирање прометот со зем-
јоделски производи 1106 

Декларација на Холандија за Светската поштен-
ска конвенција за нејзината важност за 
Нова Гвинеја — — — 1107 

Ратификација од страна н<, Лихтенштајн Кон-
венцијата за постапување со воените шм-
инци, Конвенцијата за подобрување полож-
бата на ранетите и болните од^сувозем.гмпе 
воени сили, Конвенцијата за подобрување 
положбата на ранетите, болните и бродо-
л садите на поморските оружени сили и 
Конвенцијата за заштита на цивилните лица 
за време на војна 1107 

Важност на Светската поштенска конвенција во 
однос на територијата па П^луа, островот 
Нор фолк, Нова Гвинеја и Пау ра 1107 

Ратификација од страна на Швајцарија на Же-
невските конвенции за постапување со вое-
ните пленици, за подобрување судбината нд 
ранетите и болните во војските во војната 
за подобрување • положбата на ранетите, 
болните и бродоломцпте на поморските 
оружени сили и за заштита граѓанските 
лица за време на војната 1108 

Пристап Аби сипи,! а кон Конвенцијата за изед-
начување некои прописи за меѓународното -
пренесување по воздух — 1108 

Разменување на рат и фаќанион ит е инструменти 
па Протоколот за обештетување на тур-
скиот имот и имотните интереси во Југо-
славија 1108 

Влегување во сила на Конвенцијата за спречу-
вање и казнување злобниот геноцид 1108 

Ратификација од страна на Салвадор и пристап 
на Цејлон кон Конвенцијата за спречување 
и казнување злобниот геноцид — — 1108 

Пристап на Сан Марино кон Женевската кон-
венција за подобрување судбината на ра-
нетите и болните во војските во војна — 1108 

Ратификација од страна на Чиле и Индија на 
Женевските конвенции за постапување со 
лленицити од војната, за подобрување суд-
бината на ранетите и болните во војските 
во војната, за подобрување положбата на 
ранетите, болните и бродоломиите од по-
морските оружени сили и за заштита на 
1раѓанските лица' во време на војна 1109 

Напатствие за назначувањето и работењето на 
вештите лица, по Уредбата за меѓусебното 
плаќање во стопанството 1109 
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