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52. 
О Д Л У К А 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПО-
ТВРДА НА УКАЗОТ ОД ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ 
ОДЛУКАТА ЗА СОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ЗА-
КОНИ СО ПРОМЕНИТЕ ШТО СЕ ИЗВРШЕНИ ВО 
ДРЖАВНАТА УПРАВА И ВО СИСТЕМАТА НА УПРА-

ВУВАЊЕТО СО СТОПАНСТВОТО 

Врз основа на точ. 3 од Одлуката на Народната 
скупштина на ФНРЈ од 27 јуни 1950 година и чл. 3 
и 13 од Правилникот за работа на Народната скуп-
штина на ФНРЈ за заедничките седници на Сојузното 
веќе и Веќето на народите, Народната скупштина на 
ФНРЈ на својата VII заедничка седница што е одр-
жана на И редовно заседание (од II свикување) на 
29 декември 1950 година, донесе одлука која што 
гласи: 

Се потврдува Указот од Президиумот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ У. бр. 2458 од 20 декември 
1950 година за прогласување на Одлуката за согла-
сување на сојузните закони со промените што се извр-
шени во државната управа и во системата на управу-
вањето со стопанството што" ја донесоа законодавните 
одбори на Сојузното веќе и на Веќето на народите 
на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници 

^ д 28 декември 1950 година. 
29 декември 1950 година 

- Белград 
; Претседател Претседател 

на Сојузното веќе, на' Веќето на народите, 
^ Владимир Симиќ, с. р. Јосип Видмар, с. р. 

1 53. 
У К А З 

Врз основа на членот 74 точка 6 од У-ставот, а 
по врска со точка 2 од Одлуката на Народната скуп-
штина на ФНРЈ за давање овластувања на законодав-
ните одбори да донесат одлуки за согласување на 
сојузните закони со промените во државната управа 
и во системата на управувањето со стопанст.вото од 
27 јуни 1950 година, Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ ја прогласува следната 

О Д Л У К А 

ЗА СОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ СО 
ИЗМЕНУВАЊАТА ИЗВРШЕНИ ВО ДРЖАВНАТА 
УПРАВА И ВО СИСТЕМАТА НА УПРАВУВАЊЕТО 

СО СТОПАНСТВОТО 
I. Во Законот за аграрната реформа и колонизација 

((„Службен лист на ФНРЈ", бр. 64/45) што е из-
менет и дополнет со Законот за потврда и измену-
вања на Законот за аграрната реформа и колониза-
ција („Службен лист на ФНРЈ" бр. 24/46), со Законот 
за изменувањата и дополнувањата на чл. 36 од За-
конот за аграрната реформа и колонизира („Службен 
Лист на ФНРЈ" бр. 101/47) и со Законот за изменува-
њата и дополнувањата на Законот за аграрната ре-
форма м колонизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
105/48): х 

1) Во чл. 23 ставот 3 се менува и гласи: „ З а 
г,акад задруги важат одредбите од Основниот закон 
за земјоделските задруги што се однесуваат на се-
ддаските работни задруги.'" 

2) Во чл. 25 од ставот 2 се брише втората рече-
ница. 

3) Во чл. 29 последниот став се менува и гласи: 
„Сите работи на колонизацијата и во враќа со колони-
зацијата на фамилиите од борците на подрачјето од 
Автономната Покраина Војводина и Земун, како и 
работите од чл. 24 ст. 3 од овој Закон, ги извршува 
Главниот извршен одбор на Народната скупштина на 
Автономната Покраина Војводина како орган од прв 
степен, а министерството на Народна Републи,ка Србија 
што е надлежно за работите на земјоделството извр-
шува надзор над спроведувањето на тие работи. За 
жалбите решава министерот на Народната Република 
Србија, надлежен за работите на земјоделството". 

4) чл. 30 се менува и гла^и: „За да се издвојат од 
државниот земјише,н фонд земјишните поврвиини што 
се потребни за држа,вните земјоделски добра, за соци-
јалните и научните установи, како и за терените за 
воени 'потреби, решава министерот на народната репу-
блика што е надлежен за оаботите на земјоделството". 

5) Чл, 3? се менува и х ѕ х т т ш ф Ш т г г за -земјо-
делството и шумарството на Владата -на'ФНРЈ обезбе-
дува еднообразно спроведување!ш а.грарната реформа 
и колонизап. ја. ^ 

II. Во Законот за ревизија ,на доделената земја на 
колонистите д аграрните интерес итн со Македонија и 
во Косовске-Метохиската оЗласт („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/45), изменет и дополнет со 'Законот за 
изменувања и дополнувања на Законот за ревизија 
доделувањето земја на колонистите и на аграрните 
интересенти чо Македонија и во Косов.ско-Мето'хиска-
та Област ( С л у ж б е н лист на ФНРЈ", бр. 89/46); 

1) чл. 2 и 5 се укинуваат. 
2) чл. 8 менува и гласи: „По предметите во кои 

се работи за применувањето на чл. 1 од овој Закон, 
а кен уште не се довршени, ќе решава во прв степен 
министерот на Владата на Народна Република Македо-
нија, надлежен та работите ,на земјоделството, а во 
втор степен Владата на Народна Реп,ублика-Македонија. 

По предметите -о кои се работи за применува-
њето на чл. 3 и 4 од овј Закон, а кои уште не се 
довршени, ќе решава во прв степен Извршниот одбор 
на Народниот одбор на Автономната Ксловско-Мето-
хијската Област, а во втор степен министерот на Вла-
дата на Народна Република Србија надлежен за рабо-
тете на зејмоделството. 

Општ надзор во овие работи спроведува Советот 
за земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ. 

III. Во Општиот закон за шумите („Службени лист 
на ФНРЈ", бр. 106/47): 

1) Чл. 3 се менува и гласи: „Шумите се под сто-
пан,ска управа на републичките, покраинските, мито-
но,мно-обласниге и локалните органи. 

Президиумот на народното собрание на народната 
република, но предлог од владата на., народната ре-
публика, сг указ определува кои шуми ќе бидат под 
стопанска управа на републичките, покраинските и 
акт он одон о - об л а с н ит е органи, а кои под стопанска упра-
ва на народните одбори." 

2) Чл. 4 се менува и гласи: „Унапредувањето к 
развитокот на шумарството и на шумското стопанство 
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се спроведува по општодржавни о г и стопанскиот 
план". 

3) Во чл. 5 С1. 1 се менува и гласи: „Државните 
органи, надлежни за шумарството и за шумските сто-
панства, управуваат со државните шуми врз основа 
на плановите и шумско-уреѓајните елаборати што се 
утврдени за унапредувањето и развитокот на шумар-
ството и шумско 10 стопанство". 

Ставот 4 се менува и гласу „Претседателот на 
Советот за земјоделство и шумарство на Владата на 
ФНРЈ ќе пропише напатствие за изработка на шумско-
уреѓајните елаборати." 

4) Во чл. 6 ст. 2 се менува и гласи: „Владите на 
народните републики ќе донесат прописи за! спроведу-
вање на државниот надзор над задружните и пр.иват-
ните шуми како и за мерките за нивното унапредуваше 
и управуваше". 

5) Во чл. 8 ст. 5 се менува и гласи: „За сечење 
шуми што се крај води по кон што се врши пловидба 
потребна е претходна согласност од Министерот на 
сообраќајот на ФНРЈ и министрите -на народните репу-
блики што се надлежни за работите на шумарството,! 
а за сечеше шуми што се крај води на кои што се 
врши сплаварење и плавење потребна е претходна 
согласност од министерот на народната република што 
е надлежен за работите од шумарството. За сечење 
шуми што се крај води кои што се од значење за 
електрификацијата на земјата потребна е во сите слу-
чаи и претходна согласност од органот на Владата па 
народната република, надлежен за работите на електри-
фикацијата". 

6) Во чл, 11 ставот 3 се менува и гласи: „Мини-
стрите на наполните републики, надлежни за работите 
на шумарството ќе пропишат мерки за борба против 
штетни-инсект и заразни болести на дрвјата, во согла-
сност со напатствијата од Советот за земјоделство и 
шумарство на Владата на ФНРЈ. Ако е заразната бо-
лест или навлегувањето на штетните инсекти масовна 
и ги загрозува шумите на подрачје од две или повеќе 
народни републики, прописи за сузбивање може да 
донесува и Претседателот на Советот за земјоделство 
и шумарство на Владата на ФНРЈ". 

7) Чл. 17 се менува и гласи: „Прогласувањето на 
шумите за постојано или за времено заштитни го извр-
шува министерот на народната република, надлежен за 
работите на шумарството, во согласност со претседате-
лот на владата на народната република, а за они шуми 
што служат за одбрана на земјата прогласувањето го 
извршува Претседателот на Советот за земјоделство и 
шумарство на Владата на ФНРЈ по предлог на Мини-
стерот на народната република. 

8) Во 4 1. 18 ставот 2 се менува и гласи: „Советот 
за земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ ќе 
пропише постапка за прогласувањето на шумите за 
постојано или за времено заштитни, ќе го пропише на 
чинот на нивното евидентирање и управување како 
и постапката за утврдување еднократната накнада што 
на сопствениците од шумите се должни да им ја платат 
лицата во чии: приватен интерес определените шуми 
се прогласени за вре,мено заштитни". 

9) Во чл. 20 ставот 2, на почетната реченица, што 
беше изменет со Указот за определувањето надлежно-
ста на обласните народни одбори во поглед на рабо-
тите што се утврдени по постоеќите закони на Феде-
ративна Наводна Република Југ-ославија (,.Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 106/49), потврден од Народната 
скупштина на ФНРЈ на III заедничка седница од 
VIII редовно заседание на Сојузното веќе и Веќето 
ца. народите одржана на 28 декември 1949 година, се 
денува и гласи: „Сечењето во шумите што се под 
стопанска управа на републич.ките органи, вон од ова 
време, може да го дозволи министерот на, народната 
република, надлежен за работите на шумарството; 

во шумите што се под стопанска управа на локал-
ните органи - извршниот одбор на околискиот (град-
скиот) односно месниот народен одбор со о с в е с т у -
вање на непосредниот повисок државен орган и тоа 
само; ' 

10) Во чл, 26 ставот 2 се менува и гласи: „Мини-
стерот на народната република, надлежен за работите 
од шумарството, ќе се грижи да се постават овие 
задачи плански и правилно и да се извршат во опре-
деле,ните срокови.' 

11) Чл. 28 се менува и гласи: „Советот за земјо-
делство и шумарство на Владата на ФНРЈ извршува 
општо раководство и општ надзор над шумарската 
служба на територијата на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и подготвува предлог за општо-
државниот стопански план за издигање, одгледување 
и уредување на шумите мелиорацијата на шумските 
земјишта, предлог на планот за сечење шуми и иско-
ристување на споредиме шумски производи како П 
планот за изградба на шумските с а обраќајќи сред-
ства и д,руги постројки за потребите на шумарството. 

Министерот на народната република, надлежен за 
работите од шумарството, раководи и има надзор 
над сите органи од шумската служба на подрачјето 
од народната република, раководи со шумските сто-
панства под своја стопанска управа и им дава напат-
ствија на народните одбори за управување со шумите 
л за раководење со шумските стопанства што се под 
нивна стопанска управа. 

Главниот извршен одбор на народната скупштина 
па автономната покраина и извршниот одбо1р на обла-
сниот народен одбор ,на автономната област (поверен-
ствата што се надлежни за работите на шумарството) 
раководат со шумските стопанства што се под нивна 
стопанска управа (се грижат за унапредувањето, 
одглед,увањето и заштитата на шумите и извршуваа 
надзор над органите од шумската служба на подрач-
јето на автономната покраина односно на автономната 
област. 

Народните одбори (поверенствата што се надле-
жни за работите на шумарството) раководат со шум-
ските стопанства што се под нивна стопанска управа, 
се грижат за нивното пошумување, за мел,иорацијата 
на шумското земјиште, за подмирување потребите на 
народот со шумс,ки производи, за пасишта, за желади, 
за пазење на шумите од оштетување и неправилно 
или бесправно искористување и вршат непос,реден 
надзор над задружните и над оние п,риватни шуми 
што не се дадени под државен стручен надзор. 

Органите надлежни за работите на шумарството да-
ваат согласност за предлозите на плановите за изград-
ба на дрвно-индуетриските постројки и за шумските 
саобраќајни средства што ги изградуваат државните 
стопански претпријатија, што се занимаваат со ек-
сплоатација на шумите. 

12) Чл. 29 се менува и гласи: „Со шумите што се 
под стопанска управа на локалните органи, што не се 
Во состав на шумското стопанство, непосредно упра-
вуваат народните одбори онака како што ќе пропишат 
народните републики со закон." 

13) Во чл. 30 ставот 3 се менува и гласи: „Шум-
ски,те стопанства можат ла бидат под стопанска упра-
ва на републичките, покраинските, автономно-обла-
сните и локалните органи." 

14) Чл. 31 се менува и гласи: ,,Шумското стопан-
ство има особено за задача: и з д и ш е , одгледување,' 
уредување и искористување на шумите, мелиорација 
на шумското земјиште, изградба, обнова и одржу-
вање на шумските саобраќајни средства со кои се 
служи стопанството. 

Покрај тоа шумското стопанство се занимава со 
искористување на сите видови на споредните шумски 
производи и врши дистрибуција на шумските про-
изводи во локалното снабдување. 

Шумското стопанство може во свој,от состав да 
има и погони со уреди за индустриска преработка на 
шумските производи." 

15) Чл. 32 се менува и гласи: „Шумските сто-
панства можат да се здружуваат во стопански здру-
женија!." 

16) Во чл. 34 ставот 2 се менува и гласи: „Шум-
ско-урсѓајните елаборати ги о добруна министерот на 
народната република, надлежен за работите на шу-
марството." 
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17) Чл. 47 се менува и гласи: „Советот за прера-
ботувачка индустрија -на Владата на ФН'РЈ ќе донесе 

Г
л и н е н за пленењето и за сплаварањето "дрво во 
Соглас,ност со Комитетот за водостопанство на Вла-

ата на ФНРЈ и Министерот на саобраќајот на ФНРЈ." 

IV. Во Општиот закон за заштита на шумите од 
'Ножар („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/47): 

1) Во чл. 10 ставот 3 се менува и гласи: „Претсе-
телот на Советот за земјоделство и шумарство на 

ладата на ФНРЈ во согласност со Министерот на же-
лезниците на ФНРЈ и со други надлежни министри, 

,И пропишува сите други потребни мерки за да се 
Спречи опасноста од шумски пожари што можат'да ги 
'предизвикаат локомотивите од шумско-индустриските 
Железници и од железниците на јавниот саобраќај, 
особено во шумите што се од поголемо стопанско 
1начење." 

2) Во чл. 12 ставот 2, што беше наменет со Ука-
зот за определување надлежноста на обласните на-
родни одбори во поглед на работите што се утврдени 
јао постоевте закони на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
106/49) кој што е потврден од Народната скупштина 
На ФНРЈ на Ш заедничка седница о^ VIII редовно 
Заседание на Сојузното Веќе и Веќето на народите 
рдрЖана на 28 декември 1949 година, се менува и 
гласи: „Одлука за ова донесува министерот на на-
родната република, надлежен за работите на шумар-
ството". 

3) Во чл. 14 ставот 3 се менува и гласи: „За време 
суша, а за случај на потреба, Претседателот на Сове-
тот за земјоделства и шумарство на Владата на ФНРЈ, 
во согласност со министрите на односните народни ре-
публики што се надлежни за работите на шумарството, 
може да определува шумарски службеници од една 
народ.на република на работа во друга народна ре-
публика."' 
^ 4) Во чл. 18 ставот 2 се менува и гласи: „Ако се 
укаже потреба, а по барање на извршниот одбор на 
Околискиот народен одбор или на шумското стопан-
ство, ,на чие подрачје избувнал ' пожар, најблиската 
воена команда или управа од народната милиција од 
Поверенството на внатрешните работи на околискиот 
Народен одбор должни се да дадат на располагање 
(потребен број луѓе за гаснење на пожарот и одр-
екување редот. 

Министерот на народната одбрана и Министерот 
на внатрешните работи на ФНРЈ ќе издадат за тоа 
^одделни напатствија в-о согласност со Претседателот 
Јна Советот за земјоделство и шумарство на Владата 
на ФНРЈ." 

5) Во чл. 18 ставот 3, што беше изменет со Ука-
зот за определување надлежноста на обласните на-
водни одбори во поглед на работите што се утврдени 
Со постоеќите закони на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 

06/49) кој што е потврден од Народната скупштина 
на ФНРЈ на III заедничка седница од VIII редовно 
,заседание на Сојузното веќе и Веќето на народите 
одржана на 28 декември 1949 година, се менува и 
-Гласи: ,,Ако погоре споменатите мерки не се доста-
точни, може да се изврши на извесна поширока те-
риторија мобилизација на сето здраво население од 
16 до 50 годин.и, како и на возилата и алатот, што ја 
наредува министерот на народната република, над-
лежен за работите на шумарството по предлог на из-
вршниот одбор на околискиот народен одбор." 

6) Во чл. 20 ставот 1 се менува и гласи: „Ако е 
потребно, министерот на народната република надле-
жен за работите од шумарството може да образува 
царочпа комисија со должност да ја координира ра-
ботата за превземање на сите акции њ мерки што се 
потребни за гаснење пожари во шумите. Во таа ко-
мисија,^ покрај претставникот од министерството на 
,народната република, надлежен за работите на шу-
марството, влегува претставник на војската, цретстав. 
ник на Министерството на железниците на ФНРЈ, 
претставник на министерството на народната репу-
блика, надлежен за работите од саобраќајот и прет-
ставник на министерството Ј Ф вн^тредаите сафови. на 
'народната република." 

7) Во чл. 22 ставот 2 се менува и гласи: „Мини-
стерствата на народните републики, надлежни за рабо-
тите на шумарството, должни се постојано да го из-
вестуваат Советот за земјоделство и шумарство на 
Владата на ФНРЈ за избувнувањето и движењето на' 
поголеми шумски пожари и за работите околу нив-
ното гаснење". 

8) Чл. 34 се менува и гласи: „Одредбите од овој 
закон непосредно ќе се применуваат на целата тери-
торија на Федеративна Народна Република Југосла-
вија додека не се донесат закони на народните репу-
блики за заштита на шумите од пожар." 

V. Во Основниот закон за постапување со експро-
прираните и к о н ф и с к у в а н и шумски поседи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 61/46): 

Во чл. 12 ставот 3 што беше изменет со Указот 
за определување надлежноста на обласните на,родни 
одбори во поглед ,на работите што се утвр,дени со 
п о с т о е в т е закони на Федеративна Народна Република 
Југославија (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/49) 
кој што е потврден од Народната скупштина на ФНРЈ 
на III заед,ничка седница од VIII редовно заседание 
на Сојузното веќе и Веќето на народите одржана на 
28 декември 1949 година, се менува и гласи: „Решение 
за одземање на доделена шума и шумско земјиште 
и за казна донесува во прв степен изв,ршниот одбор 
на околискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор 
Против неговото решение може да се подаде жалба 
До извршниот одбор на обласниот народен одбор во 
сро,к од 8 дена од приемот на решението. Во на,род-
ните републики, што немаат обласни народни одбори, 
жалбата се подава до Министерот на -народната ре-
публика, надлежен за ,работите на шумарството." 

VI. Во основниот закон за задругите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 59/46): 

1) Во членот 23 ставот 3 се менува и гласи: „Др-
жавниот орган, надлежен да дава одобрение за осни-
вање на задруга може да донесе решение за преста-
нок на задругата поради причините што се предви-
дени во законот. Против ова решение може да се 
подаде жалба до министерот на народната република 
во ч,ија надлежност с,паѓа задругата." 

2) Чл. 27 се менува и гласи: „Околиските, реон-
ските, покраинските и земските работни сојузи и глав-
ните задруги се осниваат врз основа на правилата што 
се одобрени од министерот на народната република 
односно министерот на Владата на ФНРЈ, во чија над-
лежност спаѓаат работните сојузи односно главните 
задруги, според тоа дали се протегнува дејноста на ра-
ботниот сојуз односно на главната задруга на една 
ил,и на повеќе народни републики. 

Против решението од министерот на народната 
република може да се подаде жалба до владата на 
народната република, а против решението на сојуз-
ниот министер до Владата, на ФНРЈ." 

VII. Во основниот закон за земјоделските задруги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/49): ^ 4 

1) Во чл. 4 ставот 2 се менува и гласи:'„Угледни 
задружни правила за секој вид на задруга донесува 
Советот за земјоделст,во и шумарство на Владата на 
ФНРЈ по предлог на Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ." 

2) Во чл. 47 ставот 2 се менува и гласи: „Побли-
ски прописи за ликвидацијата донесува Советот за 
земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ." 

3) Во чл. 68 ставот 4 се менува и гласи: „Прет-
седателот на Советот за земјоделство и шумарство на 
Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ определува највисока камата што 
задругата може да ја плати за внесената земја." 

4) Во чл. 77 ставот 2 -се менува и гласи: „Советот 
за земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ ДП- I 
несува општи п,рописи за определувањето на работ-
ните дни според в,идот на работите во задругата." 

5) Во чл. 78 ставот 2 сб менува и гласи: „Прет-
седателот на Советот за земјоделство и шумарство па 
Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на 
Советот за Промет со стоки на Владата на ФНРЈ ги 
определува количините на производите што можат да 
се,дадат за з,араб,о,тка,. според работните дни," 
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6) Во чл. 81 ставот 2 се менува и гласи:, „Собра-
нието на задругата донесува правилнине за работата 
и работната дисциплина во здругата врз основа на 
општите напатствија што ги донесува Советот за зем-
јоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ." 

7) Чл. 97 се менува и гласи: „Околиските сојузи 
на земјоделските задруги од подрачјето на народната 
ре,публика се здружуваат во сојуз на земјоделски за-
други на народната република. 

Сојузот на земјоделските задруги на народната 
република работи на зајакнувањето на земјоделските 
задружни организации на подрачјето на нар о дита ре-
публика и врши општ надзор над нивното работење. 

Републичкиот сојуз на земјоделските задруги, по 
одобрение на министерот од народната република, 
надлежен за работите на земјоделството може да има 
определени служби за снабдување и лом (мнт на задру-
гите на земјоделството. То решава и за престанокот 
други." 

8) Во чл. 99 ставот 1 се менува и гласи: „Око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги и сојузите на 
земјоделските задруги на народната република се осни-
ва ат врз основа на правилата што ги потврдува ми-
нистерот на народната република, надлежен за рабо-
тите и зе,мјоделството. Тој решава и за престанокот 
на овие сојузи." 

9) чл. 100 се менува и гласи: „Околиските сојузи 
на земјоделските задруги се регистрираат кај изврш-
ниот одбор на околискиот народен одбор најдоцна 
еден месец по потврдувањето на нивните правила." 

Против решението со кое се одбива регистраци-
јата може да се подаде жалба до извршниот одбор на 
обласниот народен одбор." 

10) Во чл. 108 ставот 1 се менува и гласи: ,,Со-
ветот за земјоделство и шумарство на Владата^ на 
ФНРЈ, односно министерствата на народните републи-
ки, надлежни за работите на земјоделството, извршу-
ваат во рамките на својата надлежност општ надзор 
над работењето на задружните организации." 

11) После членот 118 се додава нов член 118а кој 
што гласи: „Работ.ите што се ставени со одредбите 
од овој закон во надлежност на обласните народни 
одбори ги извршува во народните републики што не-
,маат обласни народни одбори министерството на на-
родната република надлежно за работите од земјо-
делството." 

VIII. Во Општиот закон за морскиот риболов 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/50): 

1) Во чл. 3 ставот 1 се менува и гласи: „Општиот 
надзор над морскиот риболов го извршува Советот за 
земјоделство и шумарство на Владата на ФНРЈ и, во 
рамките' на својата надлежност, министерството па на-
родната република, надлежно за морскиот риболов." 

2) Во чл. 6 на крајот од ставот 2 се додава нова 
реченица што гласи: „Во народните републики што 
немаат обласни народни одбори општ распоред доне-
сува непосредно министерството на народната репу-
блика, надлежно за морскиот риболов." 

3) Во чл. 22 ставот 3 се менува и гласи: „Угледни 
задружни правила за рибарските работни задруги до-
несува, по предлог на Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ, Советот за земјоделство и шумарство на Вла-
дата на ФНРЈ." 

IX. Во Општиот закон за занаетчиството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 49/49): 

1) Во чл. 6 ставот 2 Се менува и гласи: „Претсе-
дателот на комитетот за локална индустрија и занает-
чиство на народната република, односно министерот, 
надлежен за работите од локалната индустрија и за-
наетчиството, ѕо^согласност со министерот на трудот 
на народната република, а во рамките на согласните 
напатствија, од Министерот на трудот на ФНРЈ и 
Претседателот на Комитетот за локалното стопанство 
и комуналните работи на Владата на ФНРЈ, опреде-
лува колкав број на занаетчиски ученици можат, од-
носно мораат да држат занаетчиските дуќани и рабо-
тилници, како и кои занаетчиски дуќани и работил-
ници не мораат а коп не можат да имаат ученици." 

2) Во чл. 8 ставот 3 се менува и гласи: „Занает^ 
чадски ученик што завршил стручна школа која дава 
квалификации на занаетчиски помошник не полага 
испит за занаетчиски помошник. Кои стручни школи: 
даваат квалификација на занаетчиски помошник опре-
делува Министерот на трудот на ФНРЈ во согласност 
со Претседателот на Советот за наука и култура на 
Владата на ФНРЈ." 

3) Во чл. 13 ставот 1 се менува и гласи: „Занает-
чискиот помошник може да стане занаетчиски мајстор 
ако го положи испитот за занаетчиски мајстор одно-
сно ако заврши стручна школа која дава квалификации! 
на занаетчиски мајстор. Кои стручни школи даваат 
квалификации на занаетчиски мајстор определува Ми-
нистерот на трудот на ФНРЈ во согласност со Претсе-
дателот на Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ. ' 

4) Во чл. 14 после ставот 1 се додава нов став 2 
кој што гласи: „Во, републиките каде што нема обла-
сни народни одбори комисија образува извршниот 
одбор на околискиот односно градскиот народен од-
бор што е вон од составот на околијата, по напат-
ствија на претседателот на комитетот за локална инду-
стрија и занаетчиство на народната република одно-
сно на министерот, надлежен за работите од локал-
ната индустрија и занаетчиство, 

Ставот 2 станува став 3. 
5) Во чл. 16 ставот 3 се менува и гласи: „Кои 

струки на занаети се сметаат за сродни определува 
советот за комунални ра-боти и локално стопанство" на 
народната република." 

6) Чл. 18 се менува и гласи: „Државните занает-
чиски дуќани се осниваат и работат по прописите од 
Основниот закон за државните стопански претприја-
тија и Основниот закон за управување со државните 
стопански претпријатија и повисоките стопански здру-
женија од страна на работните колективи, доколку со 
овој закон не е инаку определено." 

7) Чл. 19 се менува и гласи: „Со државен занает-
чиски дуќан управува работниот колектив на дуќанот 
врз основа на одредбите на Основниот закон за упра-
вување со државните стопански претпријатија и по-
високите стопански здруженија од страна на работ-
ните колективи. 

Со производството и со работењето на државниот 
занаетчиски дуќан раководи работоводител, назначен! 
од надлежниот орган на стопанската управа. 

Работоводителот мора 'да биде занаетчиски мај-
стор што ги исполнува сите услови од чл. 17 од о в о ј 
закон." 

8) Во чл. 20 ставот 2 се менува и гласи: „Одлука 
да се отвори работилница донесува надлежниот орган 
на стопанската управа." 

9) Во чл. 22 став 3, првата реченица се менува и 
гласи: „На државниот мајстор на занаетот, на негова 
барање, претселателот на комитетот за локална инду-
стрија и занаетчиство на народната република, одно-
сно министерот, надлежен за работите од локалната 
индустрија и занаетчиство, во согласност со министе-
рот на, трудот на народната република, ако се откаже 
мајсторот од накнадата за предадениот дуќан, можат 
да му се признаат годините што ги поминал во занае-
тот во својство на помошник и мајстор како работен! 
стаж.за определувањето на пензијата, ако работи нај-
малку 5 години во државна служба." 

10) Чл. 23 се менува и гласи: „ Занаетчиски мај-
стор може да здобие ствојство на државен мајстор на 
занаетот врз о,снова предлогот на комисијата, која што? 
ја образува по барање на занаетчискиот мајстор из-
вршниот одбор на обласниот народен одбор и чиј пред-
лог се испраќа до претседателот на комитетот за ло-
кална индустрија и занаетчиство на народната репу-
блика односно до министерот, надлежен за работите 
од локалната индустрија и занаетчиството. 

Претседателот на Комитетот за локална индустрија 
и занаетчиство на народната република односно мини-
стерот, ,надлежен за работите од локалната индустрија 
и занаетчиството донесува решение со кое или го 
прима предлогот на комисијата и во тој случај му! 
издава на занаетчискиот мајстор диплома на државен' 
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'Мај-стор на занаетот, или го отфрлува предлогот на 
комисијата. Ова решение е конечно." 

11) Во чл. 24 ставот 1 и 2 се менуваат и гласат: 
ј,Претседателот на комитетот за локалната индустрија 
и занаетчиството на народната република, односно 
министерот, надлежен за работите од локалната ин-
дустрија и занаетчиството може да распишува кон-
курси за здобивање својството на државен мајстор 
ца занаетот. 

Поблиски прописи за рвие конкурси донесува прет-
седателот на комитетот за локална индустрија и за-
наетчиство на народната република, односно министе-
рот, надлежен за работите од локалната индустрија и 
Занаетчиството." 

12) Во чл. 30 ставот 2 се менува и гласи: „Реше-
ние за одземање својството на државен мајстор на 
занаетот донесува претседателот на комитетот за ло-
калната индустрија и занает.чиството на народната ре-
публика, односно министерот, надлежен за работите 
на локалната индустрија и занаетчиството по предлог 
на извршниот одбор на околискиот односно градскиот 
народен одбор кој склучил договор со државниот мај-
стор на занаетот. Државниот мајстор на занаетот мо-
же во срок од 30 дена да подаде жалба против тоа 
решение до владата на народната република." 

13) Во чл. 31 ставот 3 се менува и гласи: „Овла-
стување за работа на занаетчиските работилници под 
б) од овој член дава извршниот одбор на околискиот, 
градскиот односно реонскиот народен одбор на чие 
што подрачје работилницата ќе работи. Народните ре-
публики можат да пропишат овластување за работа 
на работилници од извесни струки на занаети да дава 
друг државен орган." 

14) Чл. 32 се менува и гласи: „Со занаетчиските 
работилници на државните надлештва, установи и 
(претпријатија што се предвидени во чл. 31 од овој 
закон непосредно раководи и управува работоводи-
телот, назначен од раководителот на државното над-
шештво односно установа што ја основале работилни-
цата, односно управниот одбор на претпријатието што 
ја основало работил-ницата. Раб от ов од и т е л от мора да 
"биде занаетчиски мајстор, што ги исполнува сите 
услови од чл. 17 на овој закон." 

15) Во чл. 37 ставот 2 се менува и гласи: „Осни-
вањето и правилата на занаетчиска задруга ги потвр-
дува претседателот на комитетот за локална инду-
стрија и занаетчиство на народната република, одно-
сно министерот, надлежен за работите од локалната 
индустрија и занаетчиството, кој може тоа да го пре-
несе за извесни занаети на извршните одбори на око-
лиските односно градските народни одбори." 

16) Чл. 52 се менува и гласи: ,.Работилниците на 
општествените и задружните организации се навоѓаат 
под нивна стопанска управа." 

17) Во чл. 54 ставот 4 и 5 се менуваат и гласат: 
„Претседателот на комитетот за локална индустрија и 
занаетчиство на народната република, односно мини-
стерот, надлежен за работите од локалната индустрија 
и занаетчиството, во согласност со министерот на тру-
дот на народната република прописува во рамките на 
општите напатствија на Владата на ФНРЈ најголем 
број помошници и мајстори, кои што можат да бидат 
запослени во дуќанот на приватен занаетчија." 

18) Чл. -55 ставот 2 се менува и гласи: „Народ-
ните републики можат да пропишат дека дозвола за 
држање на занаетчиски дуќани на извесни струки на 
занаети можат да даваат други државни органи." 

19) Во чл. 61 ставот 2 се менува и гласи: ,.По ба-
рање на надлежните држа.вни органи овие дуќани се 
должни да даваат податоци, потребни за евиденција 
и контрола на нивното работење, а според прописите 
што ги донесува советот за комунални работи и ло-
кално стопанство на народната република." 

20) Во чл. 70 ставот 1 се менува и гласи: „Туѓ 
државјанин може да држи приватен занаетчиски ду-
ќан врз основа на дозвола што ја изда.ва извршниот 
одбор на околискиот односно градскиот народен од-
бор во согласност со претседателот на комитетот за 
локална индустрија и занаетчиство на народната репу^ 
блика, односно министерот, надлежен за работите од 

локалната индустрија и занаетчиството и министерот 
на внатрешните оаботи на народната република." 

21) Во чл. 77 ставот 3 и 4 се менуваат и гласат: 
„Соб-ранието на занаетчиската комора на народната 
република донесува статут за организацијата и рабо-
тењето на комората. Статутот е потврден од претсе-
дателот на комитетот за локална индустрија и занает-
чиство на народната република односно министерот, 
надлежен за работите од локалната индустрија и за-
наетчиството. 

Занаетчиската комора на народната република има 
управен и надзорен одбор што ги избира собранието 
на комората врз основа на статутот на комората. 
Претседателот на комитетот за локална индустрија и 
занаетчиство на народната република односно мини-
стерот, надлежен за работите на локалната индустрија 
и занаетчиството именува во управниот одбор на за-
наетчиската комора на народната република еден или 
повеќе свои претставници." 

22) Чл. 83 се менува и гласи: „Сите други лица 
кои што на денот на влегувањето во сила на овој 
закон држат приватен занаетчиски дуќан, а не ги 
исполнуваат условите што се бараат по овој закон 
за да се држи таков дуќан, должни се во срокот што 
го определува претседателот на комитетот за локална 
индустрија и занаетчиство на народната република 
одно-сно министерот, надлежен за работите од локал-
ната индустрија и занаетчиството, да ги ликвидираат 
своите дуќани ако во определениот срок не се здоби-
јат со услови, што се пропишани со овој закон. 

Претседателот на комитетот за локална индустрија 
и занаетчиство на народната република, односно ми-
нистерот, надлежен за работите од локалната инду-
стрија и занаетчиството, може понекои од овие за-
наетчии и да ги ослободи од поодделни услови." 

23) После членот 84 се додава член 84а кој што 
гласи: „ Работите што се ставени со одредбите оД овој 
закон во надлежност на обласните народни одбори 
ги извршува во народните републики што немаат 
обласни народни одбори комитетот за локална инду-
стрија и занаетчиство на народната република, одно-
сно министерството, надлежно за работите од локал-
ната индустрија и занаетчиството." 

X. Во Законот за даноците (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 105/46): 

Во чл. 16 ставот 1 што беше изменет со Указот 
за определување надлежноста на обласните народни 
одбори во поглед на работите што се утврдени со 
постоеќите закони на Федеративна Народна Република, 
Југославија (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/49) 
кој што е потврден од Народната скупштина на ФНРЈ 
на ТП заедничка седница од VIII редовно заседание 
на Сојузното Веќе и Веќето на народите одржана на 
28 декември 1949 година, се менува и гласи: „За да 
ги подмират своите потреби и потребите на пониските 
народни одбори, што се предвидени во буџетот, око-
лиските народни одбори, по одобрение на Владата на 
народната република можат да востановат опреде-
лен процент според данокот на доход на своето под-
рачје, односно на подрачјето на неко-и народни од-
бори. Приходите од оваа мест-на доходарина не можат 
да се земаат за потреби на повисоките органи на др-
жавната власт." 

XI. Во Законот за почесните а в а н с а нп трудбе-
ниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/48): 

Чл. 19 се менува и гласи: ,, Почестото звание бо-
рец за висок принос го доделува министерот на на-
родната република, надлежен за работите на земјо-
делството, или Претседателот на Советот за земјодел-
ство и шумарство на Владата на ФНРЈ." 

XII. Во Законот за социјалното осигурување на 
работниците и службениците и нивните фамилии („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/50): 

1) Во чл. 41 ставот 3 менува се и гласи: ,,Ако 
нема услови за преквалификација на осигуреникот во 
исто претпријатие или установа, министерството за 
социјалните грижи на народната република ќе ја обе-
збеди преквалификацијата на осигуреникот во друго 
претпријатие или установа, односно на курс или во 
школи." 
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2) Во чл. 100 се чинат следните изменувања: 
После точ. 1 се додаваат нови точки 2 и 3 кои што 

гласат: 
„2) да донесува решенија за испраќање на осигу-

реникот на друга работа (член 39); 
3) да донесува решенија за правото на накнада 

на осигурениците што се испратени на друга работа 
и за времената накнада што му припаѓа на осигуре-
никот во времето од испраќањето до влегувањето на 
новата работа (член 40 став 3 и член 44 став 2);" 

Точ. 2 станува точ. 4. 
Точ. 3 станува тон. 5 -се менува и гласи: 
„5) да извршува исплати врз основа на решени-

јата што ги донесува по точ. 3 од овој член како 
и врз основа на решенијата што ги донесува за пра-
вата на осигурениците што се запослени кај приватни 
работодавачи." 

Точ. 4 до 7 стануваат точ. 6 до 9. 
3) Во чл. 101 ставот 1 се брише точката 1 до 4, 

а точките 5 до 9 стануваат точки 1 до 5. На крајот 
од членот се додава нов став 3 кој што гласи: 

„Работите што се ставени со одредбите од овој 
закон во надлежност на органите од обласните на-
родни одбори ги работи во народните републики што 
немаат обласни народни одбори министерството за 
социјалните грижи на народната република. 

4) Во чл. 102 се чинат следни измени: 
После тон. 3 се додава нова точка 4 која што 

гласи: 
„4) да - донесува решенија за преквалификација на 

осигурениците (чл. 41) и за правото на материјална 
помо-шт за време на преквалификацијата (член 42 
став 2);" 

Точ. 4 и 5 стануваат точ. 5 и 6. 
Тон. 6 станува точ. 7, се менува и гласи: 
„7) да извршува надзор над спроведувањето на 

социјалното осигурување и над остварувањето пра-
вото на осигурениците од страна на поверенствата. за 
социјалните грижи на народните одбори, претприја-
тијата и установите, како и да извршува општ надзор 
над спроведувањето на социјалното осигурување на 
подрачјето на републиката;" 

Точ. 7 станува нова точка 8, се менува и глас и: 
„8) ,по правото на надзор да поништува или ме-

нува незаконита решенија од поверенствата за соци-
јалните грижи на народните одбори што се однесува 
до правата врз основа на социјалното осигурување;" 

Точ. 8 и 9 стануваат 9 и 10. 
На крајот од членот се додава нов став 2 кој што 

гласи: 
„Министерството за социјалните грижи на народ-

ната република може да го пренесе донесувањето на 
решението од точ. 4 на овој член на поверенството 
ва социјалните грижи на околискиот, градскиот од-
носно реонскиот народен одбор што е надлежен спо-
ред местото на запослувањето односно пребивали-
Ѕитето на осигуреникот." 

5) Во чл. 109 ставот 2 се менува и гласи: 
„Директорите на претпријатијата односно старе-

шините на установите должни се да ги превземат 
предложените мерки, а доколку 4не ги превземат, дол-
жни се да ја известат односната синдикална организа-
ција дека предложените мерки не можат да ги прев-
земат и ќе ги дадат причините за тоа. Во тој случај 
директорите на претпријатијата должни се предметот 
да го дадат да го реши управниот одбор на прет-
пријатието, а старешините на установата за случајот 
ќе ги известат своите непосредно повисоки старе-
шини." 

6) Во чл. 39 ставот 2, 41 ставот 2, 44 ставот 1, 
98, 100, 108, 114, ставот 2, 115, 117 и 125 зборовите 
„раководителот односно старешината на претприја-
тието и установата" се заменуваат со зборови „дирек-
торот на претпријатието односно старешината на 
установата". 

XIII. Во Законот за воените инвалиди од војната 
пречистениот текст („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
14/50): 

1) во чл. 18 ставот 4 се менува и гласи: „побли-
ска одредби за лекувањето и давањето протези на 

воените инвалиди од војната ќе пропише со правила 
ник Претседателот на Комитетот за заштита на на-
родното здравје на Владата на ФНРЈ во согласност со 
Претседателот на Комитетот за социјалните грижи "на 
Владата на ФНРЈ." 

2) Во чл. 25 ставот 1 и 2 се менуваат и гласат: „За 
доживотно или времено сместување на воените инва-
лиди од војната министерствата за воцијалните грижи 
на народните републики осниваат инвалидски домови. 

Овие домови може да ги оснива и Сојузот на 
воените инвалиди од војната на Југославија." 

3) Во чл. 51а во првата реченица од ставот 1 пред 
зборот „област" се ставаат збо-рови „Автономно Ко-
совско-Метохиската". 

XIV. Во Законот за учениците во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/46): 

Во чл. 22 ставот 1, што беше изменет со Указот 
за определување надлежноста на обласните народни 
одбори во поглед на работите што се утврде,ни со 
постоевте закони на Федеративна Народна Републ.ика 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/49) 
што е потврден од Народната скупштина на ФНРЈ на 
III заедничка седница од VIII редовно заседание на 
Сојузното Веќе и Веќето на народите одржана на 28 
декември 1949 година, се менува и гласи: „Во местата 
со најмалку 30 незгрижени ученици околиските на-
родни одбори ќе оснивапт уснички домови како ин-
терната, што ќе бидат по,д нивно непосредно рако-
водство, а според планот на министерството на тру-
дот на народната република." 

XV. Во законот за инспекцијата на трудот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 108/48) пречистениот текст: 

1) Во чл. 1 ставот 1 се менува и гласи: „Задачата 
на инспекцијата на трудот е да спроведува надзор 
над извршувањето на сите прописи и мерки за уре-
дување на работните односи и работните услови и 
над наполнето и правилното извршување обврските 
за заштита на лицата што се во работен однос." 

2) Во чл. 5 ставот 3 се менува и гласи: „Органите 
на инспекцијата на трудов извршуваат општ надзор 
над стручниот преглед на парните котли, парните са-
дови и садовите под притисок, што ги вршат оддел-
ните органи во состав на сојузниот и на републичките 
совети за енергетика и екстрактивна индустрија и кои 
издаваат потврди за нивната исправност, како и над 
прегледувањето што го спроведуваат ресорните ор-
гани." 

3) Во чл. 12 ставот 1 точ. 1 се менува и гласи: 
,Д) Прегледување на сигурноста на кревалките и 

на слични постројки." 
XVI. Во Законот за опојните дроги („Службен 

лист на ФНРЈ", бо. 16/50): 
1) Во чл. 3 ставот 1 се менува и гласи: „Суров 

опиум мож" да се произведува само на определени 
подрачја. Советот за земјоделство и шумарство на 
Владата на ФНРЈ определува за сек,оја економска го-
дина подрачја, и поврвнина на поодделни подрачја што 
ќе се засадат со афион за производство на опиум." 

2) Во чл. 5 ставот 2 се менува и гласи: „Фабрика-
цијата и. преработката на опојните дроги ја извршуваат 
државните претпријатија што ќе ги определи Претсе-
дателот на Советот за преработувачка индустрија на 
Владата на ФНРЈ." 

XVII. Во Законот за здобивање научен степен 
доктор на науки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 89/48): 

1) Во чл. 2 ставот 2 се менува и гласи: „Исто 
право имаат и туѓите државјани по одобрение на Прет-
седателот на Советот за натка и култура на Владата 
на ФНРЈ." 

2) Во чл. 10 втората реченица од ставот 1 се 
менува и гласи: ,,За кои научни области се доделува 
степенот доктор на науки пропишува Владата на ФНРЈ 
по предлог на Советот за наука и култура на Владата 
на ФНРЈ даден по претходно добивено мнение од Ака-
демскиот совет на ФНРЈ." 

3) Чл. 17 се менува и гласи: „Претседателот на 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ ќе 
донесе правилник за составот и работењето на коми-
сијата за оценка и одбрана на дисертацијата. 

Поблиски одредби за извршувањето на овој закон 
ќе донесуваат наредните републики врз основа на овој 
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закон и врз основа на општите напатствија од Советот 
За наука и култура на Владата на ФНРЈ. 

XVIII. Во Општиот закон за заштита на спомени-
ците на културата и природните реткости („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 81/46): 

1) Чл. 3 се менува и гласи: „Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ ќе го ускладува работе-
њето на централните заводи на народните републики 
и ќе укажува помошт на овие заводи непосредно или 
преку установата која што во таа цел ќе биде осно-
вана." 

2) Чл. 7 се менува и гласи: „Заштитените подви-
жни споменици не смеат да се отуѓуваат, да се зало-
жат нити да се преместат во друго место без прет-
ходно обавестување на надлежниот завод за заштита. 
Овој завод може да забрани преместување на такви 
споменици во друго место, ако е тоа противно на 
целта на занпитата. Но, без оглед на оваа забрана, 
Претседателот на советот за наука и култура на Вла-
дата на ФНРЈ, односно установата од чл. 3 на овој 
закон може да дозволи преместување на споменици 
од подрачјето на една на подрачјето на друга народна 
република. 

Заштитените подвижни споменици не смеат да се 
извозат во странство Во исклучително оправдани слу-
чаи дозвола за извоз ќе дава Претседателот на Со-
ветот за наука и култура на Владата на ФНРЈ." 

3) Во чл. 16 ставот 2 се менува и гласи: „По 
предлог на Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
може да определи на поодделни споменици од прет-
ходниот став, што имаат значење од општонародна 
културна вредност, да врши надзор Советот за наука 
и култура на Владата на ФНРЈ, односно установата 
што ќе ја определи тој." 

XIX. Во Законот за заштита на авторското празо 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/46): 

1) Во чл. 8 ставот 2 и 1 се менуават и гласат: 
„Одлука за превземањето ::а авторското право од 
страна на државата донесува за делата од национално 
значење за народот од пбодделна народна република 
министерот но народната република, надлежен за пра-
шањата од науката и културата, а за творбате што се 
заедничко културно добро на сите народи на Федера-
тивна Народна Република Југославија Претседателот 
на Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ. 

Споменатите органи со решение ја определуваат 
висината на накнадата на дотогашниот носител на 
авторското право, а против тоа истиот може да по-
даде тужба до надлежниот окружен суд во срок 0Д 
15 дена." 

2) Во чл. 17 ставот 2 се менува и гласи: „Советот 
за наука и култура на Владата на ФНРЈ, односно ми-
нистрите на народните републики, надлежни за пра-
шањата од науката и културата, ќе издаваат поблиски 
напатствија за тоа која употреба на книжевна,. умет-
ничка и научна творба нема да се смета како повреда 
на авторското право во смисла на, одредбите од прет-
ходниот член, како и за тоа во кои случаи, осем слу-
чаите од точ. 12 на споменатиот чле,н, на авторот ќе 
му припаѓа пр; во на накнада." 

3) Во чл. 21 ставот 3 се менува и гласи: „За овие 
права се грижат министерствата на народните репу-
блики, надлежни за прашањата на науката и, култу-
рата, односно Советот за наука и култура на Владата 
на ФНРЈ за творбите што ќе бидат прогласени како 
значајни за сите народи А а Федеративна Народна Ре-
публика Југославија." 

4) Чл. 22 се менува и гласи: „Работите о,колу за-
штитата на авторското право ги извршуваат здруже-
нијата на авторите и нивните сојузи согласно со по-
меките прописи, а под надзор на министерствата на 
народните републики, надлежни за прашањата на на-
уката и културата, од.носно на Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ." 

5) Чл. 23 се менува и гласи: „Со правилници што 
ќе ги издаваат министрите на народните републики, 
надлежни за прашањата на наука и култура, а врз 
основа на општите напатствија од Советот за наука 
и култура на Владата на ФНРЈ, ќе се донесат пропи-
ен за да се регулираат о б и е ш е помеѓу носителите на 

авторското право и лицата што објавуваат, прерабо-
туваат, репродукуваат, прикажуваат, изведуваат или 
преведат книжевни, уметнички и научни творби, како 
и прописи за нашадата за вакво користење на кни-
жевни, уметнички и научни творби и за условите на 
тоа користење." 

6) Чл. 24 се менува и гласи: „Автор на книжевна, 
уметничка или научна творба, државјанин на ФНРЈ, 
може својата творба прв пат да ја објави во стран-
ство само ако му ја понуди претходно на Советот за 
наука и култура на Владата на ФНРЈ да се објави во 
Федеративна Народна Република Југославија а него-
вата понуда не биде примена. Во противен случај го 
загубува правото на заштита по овој закон." 

7) Чл. 27 се менува и гласи: ,,Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ односно министрите на 
народните републики, надлежни за прашањата на на-
уката и културата, ќе донесуваат правилн,ици и напат-
стви,ја за спроведувањето во живот на овој закон." 

XX. Во Општиот закон за државните архиви 
(„Служ,бен лист на ФНРЈ", бр. 12/50): 

1) Во чл. 3 ставот 2, последната реченица, се ме-
нува и гласи: „Востановувањето и обемот на тие 
зб,ирки го пропишува Претседателот на Советот за 
наука и култура на Владата на ФНРЈ, односно ми.ни-
стерот на народната република, надлежен за праша-
њата на науката и културата." 

2) Во чл. 4 тсавот 1 се менува и гласи: „При Со-
ветот за наука и култура на Владата на ФНРЈ се осни-
ва Главе,н архивски совет, а при мин,истерствата на 
народните републики, надлежни за прашањата на на-
уката и културата се осниваат републички архивски 
совети како ех ветодавни стручни тела." 

3) Во чл, 5 ставот 3 се менува и гласи: „Претсе-
дателот на Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ, односно ми,нистерот на народната република, 
надлежен за прашањата на науката и културата, во 
согласност со надлежниот министер, може да опре-
дели државните надлештва и установи, друштвените 
и задружните организации, верските установи и поод-
делни лица да предадат определен историеко-архивски 
материјал на државните архиви, како ,и да проп,ишат 
услови под кои што овој материјал ќе се предава. 

4) Во чл. 6 ставот 4 се денува и гласи: „Постап-
ката за проценка ,на откупениот материјал ја пропи-
шува со прав,илник Претседателот ,на Советот за наѓ 
ука и култура на Владата на ФНРЈ." 

5) Чл, 7 се менува и гласи: „На лицата што не 
постапуваат по прописот од чл. 5 на овој закон, исто-
риоко-архивскиот материјал може да им биде одземен 
со накнада!, а според проценката на Претседателот на 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, од-
но,сно министерот на народна,та република, надлежен 
за прашањата на науката и културата." 

6) Чл. 8 се менува и гласи: „Забрането е изнесу-
вање на историско-архивски материјал надвор од те-
риторијата на Федеративна Народна Република Југо-
славија. По исклучен,ие, историс,ко-архивсикот матери-
јал може да се изнесе надвор од територијата на Фе-
деративна Народна Република Југославија само по 
одобрение на Претседателот на Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ." 

7) Во членот 9 ставот 2 се менува и гласи: „Др-
жавната архива на ФНРЈ е под надзор на Советот 
за наука и култура на Владата на ФНРЈ и работи по 
негови напатствија, а државните архиви на народните 
републики се под надзор на министерствата на народ-
ните републики, надлежни за прашањата на науката 
и културата." 

В) Чл. 14 се менува и гласи: „Се овластува Сове-
тот за наука и култура на Владата на ФНРЈ да донесе 
поблиски прописи за тоа што се смета како истори-
ско-архивски материјал од државните архиви, за ко-
ристењето ста ист о риек о- ар х шок и о т материјал, како 
и д,ругите прописи, потребни за применувањето на 
овој' закон. 

XXI. Во Законот за пополнување на оружената 
сила на Федеративна Народна Република Југославија 
со добиток за вјавање, теглење и товарење и со пре-
носни средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/46): 

Во чл, 17 ставот 1 се менува и гласи: „Во гари? 
пр зрната, мобилната и војната положба државата 
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плаќа на соп-ствениците од примениот до-биток за в ја-
вање, теглење и то-варење и за преносните средства 
соодветна вредност во пари. Средните цени на доби-
токот и на преносните средства ги определува Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ во согласност со Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ." 

Ставот 6 се менува и гласи: „Висината на парич. 
ната накнада за употреба на добитокот и преносните 
средства, како и за упропастување, онеспособување 
или расипување за време вежба ја определува Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ во согласност со Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ." 

XXII. Законот за личните имиња („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 105/47): 

Чл. '21 ставот 1 и чл. 22 што беа изменети со Указот 
за определување надлежноста на обласните народни 
одбори во поглед на работите што се утврдени со по-
етските закони на Федеративна Народна Република 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/49), 
кој што е потврден од Народната скупштина на ФНРЈ 
на III заедничка седница од VIII редовно заседание 
на Сојузното веќе и Веќето на народите одржана на 
28 декември 1949 година, - се менуваат и гласат: 

Во чл. 21 ставот 1: „Решение за измена на лич-
ното име донесува министерот на внатрешните работи 
на народната република." 

Во чл. 22: „Против Решението на министерот на 
внатрешните работи со кое што се одбива барањето 
за измена на личното име може да се подаде жалба 
до владата на народ,ната република во срок од 8 дена 
од денот кога е предадено решението." 

XXIII. Во Законот за државните матични книги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/46), кој што е из-
менет и дополнет со Законот за изменувања и до-
полнувања на Законот за државните матични книги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/49): 

1) Во чл. 5 ставот 2 се менува и гласи: „Извр-
шниот одбор на околискиот, градскиот односно реон-
скиот народен одбор по предлог или во согласност со 
повереникот на внатрешните работи на непосредно 
пов,исокиот народен одбор (Гласниот извршен одбор 
на Народната скупштина на Автономна Покраина Вој-
водина), односно министерот на внатрешните работи 
на народната република, назначува матичар и му опре-
делува заменик." 

2) Во чл. 17 ставовите 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Исправки во матичните книги можат да се извршу-
ваат само врз о-снова на решение од повереникот на 
внатрешните работи на околискиот (градскиот, реон-
скиот) народен одбор на чие што подрачје се навоѓа 
седиштето на матичарот. 

Против решението што е донесено по претходниот 
став може да се подаде жалба до непосредно повисо-
киот државен орган. 

3) Чл. 21 се менува и гласи: „Ако откаже мати-
чарот да изврши службено дејствие што по овој за-
кон е должен да го стори или ова неправилно го из-
врши, заинтересираната странка може да бара реше-
ние од повереникот на внатрешните работи на око-
лискиот, градскиот односно реонс: -от народен одбор 
на чие што подрачје се наеоѓа к:., динот одбор чии 
што е службеник матичарот. 

Против ова решение странката има право на жал-
ба 'непосредно до по-в,исокиот државен орган." 

XXIV. Во Законот за здруженијата, соборите и 
др гате јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
65/45), кој што е изменет и дополнет со Законот за 
потврда и изменувања на Законот за здруженијата, 
соборите и другите јавни собранија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/46), и Законот за изменувања и до-
полнувања на Законот за здруженијата, соборите и 
другите јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 29/47): 

1) Во чл. 13 ставот 1 се менува и гласи: „Гра-
ѓан,ите што имаат намера да основаат односно да об-
новат некое културно, научно, тех,ничко, фискултурно 
или друго здружение должни се за тоа да поднесат 
пријава до надлежниот државен орган, и тоа: 

а) За здружение чија дејност се простира на под-
рачјето од едно или повеќе места н-а иста околија 
или на цела околија, град што е вон од составот од 
околијата односно реон - до поверенството на вна-
трешните работи на околискиот народен одбор, на 
наро,дниот одбор на градот што е вон од составот на 
околијата, односно на народниот одбор на реонот; 

б) За здружение чија дејност се простира на две 
или повеќе околии на Автономната Покраина односно 
Автономна област или на целото подрачје на Авто-
номната покоаина или Автономната Област - до пове-
ренстаото на внатрешните ра,боти на главниот извр-
шен одбор на народната скупштина на автономната 
покраина, односно на изврш,ниот одбор на обласниот 
народен одбор на автономната област; 

в) За здружение чија дејност се простира на две 
ш и повеќе околии од народната република, доколку 
тие не се во состав на автономната покраина или 
автономната област, или на целото подрачје на на-
родната република — до министерството на внатре-
шните работи на народната република; 

г) за здружение чија дејност се простира на под-
рачје од повеќе народни републики или на целата 
територија на Федеративна Народна Република Југо-
славија, — до Министерството на внатрешните работи 
на ФНРЈ." 

2) Во чл. 19 ставот 1 точки,те а) и б) се менуваат 
и гласат: ' 

,,а) против решението на поверенството на вна-
трешните работи од околискиот народен одбор, на-
родниот одбор на градот што е вон од составот на 
околијата односно народн-иот одбор на реонот — до 
поверенството на внатрешните работи на непосредно 
повисокиот народен одбор, односно до министерството 
на внатрешните работи на народната република, а на 
подрачјето од автономната пскрина — по новеренство-
то на внатрешните работи на главниот извршен одбор 
на народната скупштина на автономната покраина; 

б) Против решението од поверенството на вна-
трешните работи на главниот извршен одбор на на-
родната скупштина на автономната покраина, односно 
'извршниот одбор на обласниот народен одбор на ав-
тономната област до министерството на внатрешните 
работи на народната република;" 

3) Чл. 21 се менува и гласи: „Свикувачите на со-
борите и на други јавни собранија што се споменати 
во чл. 20 од овој Закон должни се да ги пријават до 
надлежното повереново на внатрешните работи на 
околискиот народен одбор (на народниот одбор на 
градот што е вон од составот на околијата, на народ-
ниот одбор ,на реонот) најма,лку 48 часа пред да се 
одржат. Не е потребна пријава ако јавното собрание 
го свикуваат надлежните општествени органи на ма-
совните ор-ганизации. 

Во пријавата за да се одржи соборот, или друго 
јав,но собрание мора да се назначи местото и времето 
'каде што ќе се одржи јавното собрание, како и целта 
Поради која што се свикува собранието. Пријавата 
Мораат да ја потпишат најмалку двајца свикувачн и 
в 0 неа ќе го назначат своето занимање и местото на 
живеењето. 

Надлежното поверенство на внатрешните работи 
должно е да издаде потврда за приемот на оваа при-
јава штом ќе ја прими пријавата. 

Поверенството на вна,трешните работи на околи-
скиот народен одбор (на народниот одбор од градот 
што е вон ол составот на околијата, на народниот од-
бор на реонот) ноже да забрани да се одржи јавно 
собрание ако постои стварна опасност од загрозува-
њето на редот и ми,рот. 

За забранувањето на јавното собрание надлежното1 

поп ерен ство на внатрешните работи ќе ги извести 
свикуваните најдоцна 24 часа пред времето за кое-
што е собранието свикано. Свикувачите имаат право 
На жалба во срок од 24 ча,са непосредно до повисо-
киот државен орган. Надлежниот второстепен оргаи 
"мора да донесе решение по жалбата во срок од 24 
часа, Решението од второстепениот орган е конечна. 
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Оваа одлука влегува во сила кога ќе се објави во 
„Службениот лист на Федеративна Народна Република 
Југославија". 

У. бр. 2458 
20 декември 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

54. 
Врз основа на чл. 74 тон. 12 од Уставот на ФНРЈ, 

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

У К А З 
ЗА УКИНУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА ВОЈНА СО СО-

ЈУЗНА РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА 
Со оглед да помина 5 години од завршетокот на 

војната (1941—1945) и да нема веќе основ за^ ната-
мошно суштествување положбата на војна помеѓу Фе-
деративна Народна Република Југославија и Сојузна 
Република Австрија, се утврдува 

I 
Од денот на вле,гувањето во сила на овој указ 

нема да се применуваат на Сојузна Република Австрија 
и австриските државјани правните прописи да Феде-
рати.вна Народна Република Југославија што происте-
коа од положбата на војна со Сојузна Република 
Австрија или Се издадени по случај на положба на 
Федеративна Народна Република Југославија со некоја 
странска сила. 

II 
Одредбите од овој указ претставуваат еднострана 

внатрешна мерка и не ги прејудицираат во ништо 
решенијата што ќе ги содржува Договорот за воспо-
ставување независна и демократска Австрија и не се 
однесуваат до прашањата што проистекнуваат од по-
стоевте меѓународни договори за Германија след 
војната. 

111 
Владата на ФНРЈ ќе го изврши овој указ. 

IV 
.. Овој указ влегува во сила со денот на објавува-

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

У. бр. 70 
16 јануари 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

55. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластувањето 

на Владата на ФНРЈ да донесува уредби по праша-
њата од народното стопанство Владата на ФНРЈ, по 
предлог од Претседателот на Сојузната планс,ка ко-
мисија, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА 
ПРЕНЕСУВАЊЕ ДЕЛОВИТЕ НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-
СТВА НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА 
Член 1 

На крајот на чл. 8 од Основната уредба за пре-
несување деловите на основните средства на држав-
ните стопански претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 60/48) се додаваат нови ставови кои 
што гласат: 

„Министрите што се надлежни да донесуваат ре-
шенија. за пренесување деловите на основните сред-
ства можат да ги овластат своите помошници да до-
несу.ваат решенија за пренесување деловите на основ-

ните средства ако вредноста на тие средства не го 
преминува износот од 50.000.— динари. Во овие слу-
чаи не е потребна согласност од органот од ст. 2 од 
овој член. 

Решение во смисла на ст. 1 и 2 од овој член 
можат да донесуваат по овластеше на министерот — 
генералниот секретар на владата и старешините на 
самостојните установи на Владата на ФНРЈ и на вла-
дите на народните републики." 

Член 2 
Оваа уредба влегува-во сила со денот на објаву-

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

13 јануари 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Сојузната планска комисија, 

Борис Кидрич, с. р. 

56. 
Врз ос,нова на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ; 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на вна-
трешните работи на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ УПРАВАТА ЗА СНАБДУВАЊЕ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА 

ФНРЈ 
Член 1 

Се укинува У.правата за снабдување на Мнпи- -
стерството на внатрешните работи на ФНРЈ и Уредбата 
за нејзиното осн.ивање и работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 28/49). 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

13 јануари 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, с. р 

57. 
Врз основа на ст. 2 чл. 9 од Уредбата за елемен-

тите на продаваната цена на угостителските услуги во 
угостителските дуќани на државните угостителски 
претпријатија кои што во продавната цена на уго-
стителските услуги ја засметуваат добивката и дано-
кот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50), по предлог 
од Претседателот на Комитетот за туризам и угости-
телство на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ до-
несува -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТОПИТЕ НА РЕДОВНАТА ДОБИВКА НА УГО-
СТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИ-
ТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО СЕ ПОД СТОПАНСКА 

УПРАВА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ 
1. — Стопите на редовната добиваа на угостител-

ските дуќани на државните угостителски претпријатија 
што се под стопанска управа на сојузните органи се 
определуваат на: 

а) 25% (двадееет и пет од сто) за угостител-
ските дуќани од „А" категорија; 

б) 10% (десет од сто) за угостителските дуќани 
од „Б" категорија; 

в) 6% (шест од сто) за угостителските дуќани 
од „В" категорија. 
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2. Ова решение ќе се применува од 1 јуни 1950 
година. , 

IV бр, 204 
13 јануари 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Комитетот за туризам 

и угостителството, 
Станоје Симиќ, с. р. 

68. 
Врз основа на чл. 7 ст. 3 од Уредбата за прнна-

длежиостите на државните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 83/47), а по предлог од Претседа-
телот на Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА 

ЗВАНИЈАТА ВО ПОМОРСКАТА СТРУКА 
1. За званијата в,о поморс ата струка, што се во-

ведени со Уредбата за поморската струка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 1/51) се определуваат основни 
плати во овие месечни износи, и тоа: 

Ред. 
бр. з а н и е Основна плата 

А. 
1. бродоводител 3.290—3.640 
2. поручник на трговската морнарица 3.370—3.640 
3. капетан на крајбрежната пловидба 3.990 
4. капетан на долга пловидба 3.990—4.340 
5. виши поморски капетан 4.680 

Б. 
1. поморски маш,инист III класа 3.370—3.640 
2. поморски машинист II класа ^ 3.640—3.990 
3. поморски машинист I класа " 3.990—4.340 
4. виши поморски машинист 4.680 

В 
1. поморски радиотелеграфист Н класа 2.930—3.640 
2. поморски радиотелографист I класа 3.810—4.510 

Г 
1. помошни лучки прометите 2.570—2.930 
2- лучки прометите 2.930—3.370 
8. постар лучки прометник 3.640 
4. лучки капетан II класа 4.340 
5. лучки капетан I класа 4.510 
6. виши лучки капетан 4 440 

Д 
1. помошни светилничар 2.570—2.930 
2. светилничар 2.930—3.370 
3. постар светилничар 3.640 

Ѓ 
1. помлад поморски техничар 3.640—4,070 
2. поморски техничар 4.340 
3. виши поморски техничар ' 4.940. 

Е 
1. советник на поморството 5.360 
2. виши советник на поморството 6.200 

2. Во чл. 3 од Уредбата за пришдлежностите на 
државите службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
83/47) од поднасловот под реден број 13 се бришат 
зборовите „поморската и" и се укинува 'текстот со-
држан под 1/1 и П/1 освен за з в ани јата морнар, кор-
милар, бродски работоводител, бродомашински помо-
шник и бр одо машински работоводител додека со од-
делен пропис не ќе биде инаку решено. 

3. Првиот став од оваа наредба се внесува во чл. 
3 од Уредбата за при н а д л ежностите па државните 
службеници после текстот пот реден број 13 како 
реден број 13 а со поднаслов „Поморска стру,ка". 

4. На службениците кои што при преведувањето 
во смисла на чл. 13 од Уредбата за поморската струка 
ќе добијат помала основна плата од досегашната ќе 
им се исплатува разликата од досегашната и новата 
основна плата. 

5. Основните плати по оваа наредба ќе се испла-
туваат од 1 јануари 1951 година. 

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Нас 
подна Република Југославија". 

IV бр. 200 
13 јануари 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

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

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

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

59. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за изменувањата 

и дополнуваањга на Уредбата за слободна продажба 
и цените на стоките од широко трошење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/51) а во врска со чл. 31 од 
Уредбата за надлежноста за определување и контрола 
на цените и тарифите („Службен лист на ФНР", бр. 
63/50), прогонуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НА ЦЕНИТЕ ПО КОИ ШТО ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ЌЕ ГИ ПРОДАВААТ ПРОИЗВОДИТЕ 

ШТО СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ШИРОКОТО ТРОШЕЊЕ 
1) Сите производствени претпријатија, занаетчиите 

задруги и приватните занаетски дуќани ќе ги продаваат 
своите производи што се наменети за широко трошење 
но цените што се формираат и определуваат во сми-
сла на натамош,ните прописи од ова напатствие. 

2) Државните производствени претпријатија што 
се под стопанска управа на сојузните или републич-
ките органи ќе ги продаваат своите производи што се 
наменети за широко трошење во слободна продажба 
по цените што ќе ги формираат самите на следен 
начин: 

а) ако е во прашање производ за кој што веќе 
постои определена пониска единствена продавна цена, 
на таа цена што постои, по одбивањето на евенту-
ално содржаниот рабат, ќе се применува факторот 
што за поодделни производствени гранки, групи про-
изводи односно за поодделни производи го опреде-
лува Уредот за цени при Советот за промет со стоки 
на Владата на ФНРЈ во согласност со Управата за 
цени при Министерството на финансиите на ФНРЈ; 

б) ако е во прашање производ за кој што не 
постои определена пониска единствена продавна цена, 
производствените претпријатија претходно изработу-
ваат планска калкулација и ја испраќаат по надлежен 
пат до уп,равата за цени при ми,нистерството на финан-
сиите што е надлежна да определува единствени про-
давни цени на производителот за дотичииот производ. 

Планската калкулација од погорниот став ја изра-
ботува претпријатието во смисла на прописите што 
посто ат (методологијата) за планирањето на цените. 
За да се упоредат производите полесно, производстве-
ните претпријатија се должни да ја назначат точко во 
планските калкулации спецификацијата (техничкиот 
опис) на секој од калкулиравте производи. Исто така 
производствените претпријатија се должни со план-
ската калкулација да ја испратат и сета потребна 
документација за планираните трошења на суровини и 
материјалу, за планираните работни операции и други 
трошкови шIо се планирани за производството на 
одно,сниот производ, заедно со урнекох односно на-
цртот на тој производ. 



1 Среда" 17 јануари 1951 СЛУЖБЕН ЛИСТ БраЈ 4 - Страна 71 
' - - — ^ Г— - - - --

I Врз основа на планската калкулација и на при-
лозите што се поднесени во смисла на погорните ста-
вови надлежната управа за цени при министерството 
на финансиите определува за логичниот производ по-
ниска единствена продажна цена на производителот. 

Продажната цена на дотичниот производ во сло-
бодната продажба ја формира производете ното прет-
пријатие така што на пониската единствена пр ода виа 
цена на производителот, што е определена во смисла 
на погорниот став, го применува факторот што е опре-
делен во смила на оваа точка под а). Доколку за 
таков вид на производ не е уште определен факто-
рот, производственото претпријатие ќе ја формира 
својата продажна цена со применувањето на факторот 
што е определен за најличниот вид на производ. Во 
тој случај производствено^ претпријатие истовремено 
ќе бара од надлежниот орган да го определи факто-
рот за логичниот производ. 

3)- Државните производствени претпријатија што 
се под стопанска управа на сојузните или републич-
ките органи можат во оправдани случаи да бараат да 
им се одобри поголем односно помал фактор за фор-
мирање на продавната це,на во слободната продажба 
од оној фактор што е определен во смисла на точ. 2 
под а) од ова напатствие. Додека не се одобри пред-
ложениот нов фактор производственото претпријатие 
е должно да ги продава стоките по цените што с,е 
формирани со применувањето на определениот фак-
тор. 

4) Државните произво,дствени претпријатија што 
се под стопанска управа на локалните органи ќе ги 
продаваат своите производи што се намен,ети за ши-
роко трошење во слободна продажба по цените што 
ќе ги формираат самите и тоа така што на цената на 
производството (елементите) 1—6 од чл. 2 о,д Уред-
бата за елементите на це,ната на чинењето, акумулаци-
јата, фондот на раково,дството и централниот фонд 
на државните индустриски производствени претприја-
тија од локално значење ( ,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 106/48) што ќе им биде определена од поверен-
ството за финансии на околискиот односно градскиот 
народен одбор ќе го применат најмалку оној фактор 
што е определен за логичната гранка, група на про-
изводи односно ,производ во смисла на тон. 2 под а) 
од ова напа1ствие, со тоа што така формираната про-
давна цена не смее да биде помала од собирот на 
цените на произво,дството и разликата во цената на 
материјалите (елементот 7 на чл. 2 од спо.менатата 
уредба), што се одобрени во планската калкулација за 
логичниот производ. 

5) Ако занаетските задруги, производствените 
претпријатија на општествените организации и при-
ватните заплетеш дуќани се овластени во смисла на 
прописите што псстоат своите производи да ги про-
даваат по цените во слободната продажба (со паза-
ришната добивка), ќе ги продаваат по цените што ги 
формираат самите. Формирањето на п р од а винт е цени 
во тој случај ќе се врши така што од својата про-
падна цена на производителот (без пазаришната до-
бивка), што ќе им биде определена во смисла на про-
писите што постоат од поверенството за финансии на 
околискиот односно градскиот народен одбор, нај-
напред да го одбијат износот на разликата во цената 
(на репро,дукцНоните материјали што е содржана во 
продавната цена на производителот, а на остатокот 
ќе го применат најмалку оној фактор што е определен 
за логичната гранка, група односно производ во сми-
сла на точ. 2 под а) од ова напатствие, с,о тоа да не 
смее продавната цена, што е така формирана, да биде 
помала од продажната цена на производителот (без 
пазаришната добивка) што е определена за логичниот 
производ. 

Во други случаи 'т. е,, кога занаетските задруги, 
производствените претпријатија на општествените ор-
ганизации и приватните занаетот дуќани во смисла на 
прописите што постоат не се овластени да ги прода-
ваат ав,оите производи по цените во слободната про-
дажба (^о пазаришната добивка), ќе и ги продаваат 
на трговската мрежа по своите продавни цени на 

производителот (без пазаришната добивка) што ќе им 
бидат определени во смисла на прописите шт,о постоат 
од поверенсгвото за финансии на околискиот односно 
градскиот народен одбор. 

Во случајот од погорниот став претп,ријатијата 
на трговската мрежа ќе ја формираат својата продаваа 
цена по принципот што е спо,менат во ставот еден од 
оваа точка, со додавање на определена маржа и зави-
сни трошкови. Да би можеле претпријатијата на трго-
виноката мрежа на тој начин да ја формираат својата 
продавна цена, занаетските задруги, производствените 
претпријатија на општествените организации и при-

ватните занаетски дуќани во своите фактури, по-
крај продажните цени ,на производителот по кои што 
ги продале тие стоки, одделно ќе ги назначат и изно-
сите на разликите во цените на репродукциона^ ма-
теријали што се содржани во продажните цени на 
производителот и тоа за секој фактурна,н артикал 
одделно. 

6) По иеклучение од п,ро,писите од точ. 2—5 од 
ова напатствие, сите производствени претпријатија, 
занаетски задруги и приватните занаетски дуќани ќе ги 
продаваат оние свои производи што се наменети за ши-
роко трошење, кои ќе бидат одделно назначени ве 
смисла на ет. 3 чл. 1 од Уредбата за изменувања и 
дополнувања на Уредбата за слободната продажба и 
цените на стоките од широкото трошење, по единстве-
ните продавни цени што ќе бидат определиш! за тие 
производи. 

7) По исклучени% од прописите од точ. 2—5 о,д ова 
напатствие, а во смисла на ст. 4 чл. 1 од Уредбата за 
изменувања ,и дополнувања на Уредбата за слободната 
продажба и цените на стоките од широко трошење, 
сите производствени претпријатија занаетски зад,руги 
и приватни занаетот дуќани ќе ги продаваат било по 
оределените пониски единстве,ни продавни цени било 
по опре,делените намалени единствени продадат цени 
они,е количини на своите п,роизв,оди што се наменети 
за широко трошење кои не се во слободна про,дажба 
т.е., оние количини на прехрамбени произво,ди, стоев 
и сапун што се продаваат во обезбеденото снабду-
вање на потрошените на потрошачкп карти во но,рми-
раните количини, како и оние количини на п,рехран-
бен,и производи што ќе им се продаваат по одделните 
прописи на производителите на земјоделски производи 
преку трговијата по сврзаниге цени. 

8) Со цел да се оп,ределат продавните џени на 
производителот, сите производствени претпријатија, 
занаетот задруга и приватни занаетски дуќани ќе 
поднесуваат до надлежниот орган (управата за цени 
при министерството на финансиите, поверенствоте за 
финансии на околискиот односно градскиот народен 
одбор) плански калкулации за сите свои производи 
што се наменети за широко трошење, без оглед да ли 
ќе ги продаваат тие производи по продавните цени 
што се формираат со применува-њето на факторот 
(ст. 4 под б) точ. 2. точ. 4 и 5), по е,динствените про-
давни цени (тон. 6) или по определените пониски 
единствени односно по определените намалени един-
ствени п,ро д авни цени (точ. 7). 

9) Што се одесува до местото за испорача на 
производите што се наменети за широко трошење, за 
државните произво,дствени претпријатија што се под 
стопанска уп,рава на сојузните или ре,публичките ор-
гани важат п е т т е п,рописи што се во сила за испо-
р а ч а на логичните производи по пониските единстве-
ни цени. Истите про,писи важат и за оние испорачкн 
на производите наменети за широкото трошење што 
ги вршат државните производствени п,ретпријатија што 
се под стопанска управа на локалните органи, занает-
ските задруги, производствените претпријатија на 
општествените организации и приватните занаетски 
дуќани било по единствен,ите продажни цени (точ. 6) 
било по пон,иските односно намалените единствени 
продаваш цени (тон. 7). Во тие случаи на споменатите 
претпријатија, задруги и дуќани ќе им бидат преку 
регрес накнадени фактичните трошкови за подвоз до 
истоварната станица на купувачот и тоа спо,ред оддел-
ните прописи. Во сите д,руги случаи, т. е., во случаите 
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предвидени во тон. 4 и 5 од ова напатствие, спомена-
тите претпријатија, задругите и дуќаните ќе ги испо-
рачуваат стоките франко натоварено во вагон или 
друго превозно средсво, односно франко своето сто-
вариште. 

10) На производствените претпријатија, занаетски-
те задруги и на приватните занаетски дуќани ќе им се 
накнадат преку регрес разликите што се станат евен-
туално поради продажбата на производите што се на-
менети за широко трошење по цените во смисла па 
точ. 6 и 7 од ова напатствие. Начинот за пресметка и 
исплата на тие регреси ќе се регулира со одделни 
прописи. 

11) Ова напатствие ќе се применува од 15 јануари 
1951 година на кој ден престануваат да важат сите 
прописи што се во противност со прописите од ова 
напатствие, а одделно прописите од Напатствие^ за 
формирање и определување цените по кои што про-
изводителите претпријатија од сојузно или републичко 
значење ќе ги продаваат своите производи од широко 
трошење во слободната продажба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/50). 

Бр. 1421 
13 јануари 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

60. "" 
Врз основа на чл. 15 од Уредбата за поморската 

струка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/51) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА ЗВАНИЈАТА НА ПОМОРСКАТА 

СТРУКА ВО ВРСТИ 
1. Зв,анијата од чл. 2 од Уредбата за поморската 

струка за службениците од оваа струка се распоре-
дуваат: 

во прва врста: 
Виши советник на поморство^, советник на по-

морство^, виши поморски капетан, виши поморски 
машинист, виши лучки капетан, виши поморски тех-
ничар; ' 

во втора врста: 
Капетан на долга пловидба, капетан на крајбре-

жна пловидба, поморски радиотелеграфист I класа, по-
морски машинист 1 класак поморски машинист II кла-
са, лучки капетан I класа, лучки капетан II класа, по-
морски техничар; 

во трета врста: 
Поручник на трговската морнарица, бродоводител, 

поморски радис^телеграфиет II класа, поморски маши-
нист Ш класа, постар лучки прометни^ постар све-
тилничар, помлад поморски техничар; 

во четврта врста: 
Лучки" прометник, помошни лучки прометник, све-

тилничар, помошни светилничар. 
2. Во смисла на чл. 12 од Законот за државните 

службеници, по предлог од Министерот на помор-
с т в о ^ на ФНРЈ, може со одделно решение да се во-
становува инаков распоред на званијата од оваа стру-
ка за поодделни организациони единици. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува од 
1 јануари 1951 година, на кој ден престанува да важи 
Н а р е д б а т а ^ распоредот на званијата на струките од 
поморскиот и внатрешниот саобраќај во врсти К. бр. 
2932 од 2 октомври 1947 година („Службен лист на 
ФНР,Ј", бр. 86/47) доколку се однесува на званијата 
о д . поморската гранка на струките на поморскиот и 
внатрешниот сообраќај и на Наредбата за распоредот 
во врсти на новововедениге зданија „виши лучки ка-

петан", „поморски машинист I класа", и „поморски 
машинист И класа" во саобраќајната и бродомашин-
ската струка на поморската и внатрешната пловидба 
К. бр. 246 од 30 јануари 1948 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 11/48). 

Исклучително Наредбата К. бр, 2932 од 2 октом-
ври 1947 година ќе се применува и натаму на службе-
ниците во званијата морнар, кормилар, бродски ра-
ботоводител, бродомашински помошник и бродома-
шински работоводител, додека не ќе биде со одделен 
пропис инаку определено. 

Бр. 1782 
30 декември 19,"0 година 

Белград 
Претседател на Советот за законодавство 

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

61. 
Врз основа на чл. 24 од Уредбата за преведува-

њето на пензиите, рентите и помоштите што се опре-
делени по поранешните прописи и за признавање пра-
вото на пензија на лицата што не здобиле право на 
пензија по поранешните прописи, прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕВЕДУВА-
ЊЕТО НА ПЕНЗИИТЕ, РЕНТИТЕ И ПОМОШТИТЕ 
ШТО СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ПОРАНЕШНИТЕ ПРО-
ПИСИ И ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА 

НА ЛИЦАТА ШТО НЕ ЗДОБИЛЕ ПРАВО НА 
ПЕНЗИЈА ПО ПОРАНЕШНИТЕ ПРОПИСИ 

Со чл. 1 од Уредбата 
1. Како други уживатели на пензија и помошт 

што ги превзел Државниот завод за социјалното оси-
гурување се подразбираат лицата што примаат сега 
пензија или иомошт од органите на социјалното оси-
гурување, а таа пензија односно помошт не ја здо-
биле по прописите за социјалното осигурување (на 
др.: членовите на Поморско-убошката заклала, бив-
шите арсеналски работници, уживателите на преду-
зетничките помошта, уживателите на пензии по инди-
видуалните договори, пензионерите на бившите ба-
но вински пензиоии фондови на помошните службе-
ници, пензионерите па бившиот фонд на Државното 
добро „Беље", пензионерите на бнвшиот пензионен 
фонд на чиновниците и служителите на Народната 
банка и ти.). 

Пензиите и помоштите што се определени врз 
основа на указите на президиумите на народните со-
бранија не се преведуваат по прописите од Уредбата 
за преведување на пензиите, рентите и помоштите 
определени по поранешните прописи и за признавање 
правото на пензија на лицата што не. здобиле право 
тч пензија по поранешните пропиен (во натамошниот 
Јскст: Уредбата за преведување на пензиите). 

Како уживатели на ренти ќе се преведат и ужи-
вателите на пензии на кои што поради несреќа на 
работа им е определена пензијата по прописите од 
Законот за востановување правото на пензија и за 
пензионисање на државните службеници, како и дру-
гите уживатели на пензии на кои што им е опреде-
лена пензијата поради несреќа на работата по пора-
нешните прописи. 

Исто така ќе им се определи инвалиднина и на 
оние лица што претрпеле како државни службеници 
несреќа на работа во Федеративна Народна Република 
Југославија, а не им е определена пензија оти не ста-
нале наполно неспособни за работа. 

Со чл. 2 од уредбата 
2. За преведувањето по прописите о л Уредбата 

за преведувањето на пензиите стручните квалифика-
ции на уживателите на пензии, ренти и помошта ќе се 
определуваа! на следен начин: 
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а) Лицата што и,маат, покрај стручна спрема за 
квалификуван работник, уште и одделна стручна спре-
ма за вршење посложени работи од своето занимање 
т.е., што ќе докажат дека вршеле работи од оние 
гру,пи што одговараат на зваџијата специјалист, виши 
(специјалист или мајстор ќе се сметаат за високо ква-
лификовани работници во смисла на Уредбата за 
стручното оспособување и званијата на работни-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/50). Исто 
така се с,метаат за високо квалификувани работници 
лицата што биле разврстани и платени како работо-
водители и предработници по Уредбата за регулира-
ње надниците и платите на работниците и намеетени-
ците во државните стопански и трговски претприја-
тија, приватните установи и организации од 20 април 
1945 година („Службен лист ,на ДФЈ", бр. 24/45). 

б) Лицата што ќе докажат дека положиле стру-
чен ,испит за работите на своето занимање и тие ра-
боти ги вршеле фактичко во определено време, се 
сметаат за квалификувани работници; 

в) Лицата што не ги исполнуваат условите пред-
видени, под б) за квалификуван работник, но со прак-
тичната работа се оспособиле за да вршат работи на 
квалификуван работник или работи на онаа група што 
одговара на званието на приучен работник во смисла 
на Уре,дбата за струч,ното оспособување и званијата 
на работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/50) 
ќе се сметаат за полуквалификовани работници. 

г) Лицата што не ги исполнуваат условите предви-
дени под а) до в) ќе се сметаат за неквалификовани 
работници. 

За наместенкци што вршеле стручни администра-
тивни и помошно-технички (манипулативни) работи 
ќе се сметаат лицата што ги вршеле работите споме-
нати во чл. 8 од Уредбата за регулирање надниците 
и платите на'работниците и наместениците во држав-
ните стопански и трговски претпријатија, приватните 
установи и организациите од 20 ап,рил 1945 година. 

На лицата што последната година на работењето 
ја провеле во вршење на односните стручни работи 
или тие работи ги вршеле вкупно најмалку пет го-
дини ќе им се признаат стручните квалификации под 
а) до в) од првиот став на оваа точка. 

3) Во стаж од 30 години ќе се смета и времето 
од чл. 16 ст. 2 од Уредбата за преведувањето на пен-
зиите. 

4) Како износи на пензиите што се определени 
по поранешните прописи што ќе се исплатуваат и на-
таму во смисла на чл. 2 ст. 2 од Уредбата за преве-
дување на пензиите се земаат во оглед и минимал-
ните износи на пензиите по Наредбата за минимал-
ните ренти и пензии, помошти и отпратнини од соци-
јалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/47). 

Ако умре уживател на лична пензија чија што 
пензија не била пре,ведена (чл. 2 ст. 2 од Уредбата 
за преведувањето на пензиите) на членовите на фа-
милијата ќе им се определи фа,милијарна пен.зија по 
прописите од Законот за социјалното осигурување на 
работниците и службениците и нивните фамилии. 
Како основ да се определи фамилијарна пензија ќе се 
земе износот што би му припаѓал на умрениот ужи-
вател на пензијата ако би била преведена неговата 
лична пензија по прописите од Уредбата за преведу-
вањето на пензиите. 

5) Пензиите што се определени по поранешните 
прописи за социјалното осигурување поради неспо-
собноста за работа, ќе се преведат како инвалидски 
пензии по прописите од Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениц.ите и ^нивните 
фамилии, без оглед на процентот на неспособноста за 
работа што е утврден при поранешното определува-
ње на тоа право. 

6. Ако уживател на пензија има услови и з!а ин-
валидска и за старосна пензија по Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии, ќе му се определи инвалидска 
пензија доколку самиот тој не бара да му се определи 
старосна пензија. 

Со чл. Ѕ од уредбата 
7. За определување на пензискиот основ по чл. 3 

ст. 1 точ. а) од Уредбата за преведувањето на пен-
зиите, платата по време за редовно работно време по 
уредбите за платите што се донесени после 1 јан-уари 
1947 година се утврдува според групата на работата 
во која што бил уврстен осигуреникот. Кај осигуре-
ниците кои и после 1 јануари 1947 година примале 
плата ^по Уредбата за регулирање надниците и платите 
на работниците и наместениците во државните стопан-
ски и трговски претпријатија, приватните установи и 
организациите од 20 април 1945 година ќе се земе 
платата по таа уредба за редовното работно време. 
Ако не може да се утврди фактичната плата по таа 
Уредба ќе се земе средната плата спо,ред соодветната 
квалифика.ција односно работа по таа уредба. 

Средната плата во смисла на чл. 3 ст. 1 том. о) 
од Уредбата за преведувањето на пензиите ќе се земе 
во случајот каде што престанал работниот однос пред 
да започне да се применува Уредбата за платите од 
19,45 година како и за случаите каде што била платата 
определена по таа уредба, ама не може да се утврди 
фактичкиот износ на платата. Каде што може ,да се 
утврди фактичкиот износ на платата што е определена 
по таа уредба, ќе се земе како плата факти чи.нот износ 
на платата по^ таа уредба за редовното работно време, 
доколку е тој поголем од износот на средната плата. 

Средната плата по Уредбата за регулирање на,дни-
ците и платите на работниците и наместенкците г,о 
државните стопански и трговски претпријатија, при-
ватните установи и организации од. 20 април 1945 
година се пресметува според платите што се предви-
дени за првиот разред на скапотијата. 

На оние делови од припоеното подрачје по Дого-
ворот за мир со Италија на кои што важела с а н а -
ционата валута до замената по Уредбата за п-овлечу-
вање и замена на парите што гласат на лири и за 
пресметувањето на обврските во динари на ФНРЈ на. 
подрачјето припоено кон ФНРЈ по Договорот за мир 
со Италија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 77/47), пен-
зискиот основ ќе се определи во смисла на чл. 3 ст. 1 
точ. б) од Уредбата за преведувањето на пензиите 
се до 30 септември 1947 година. 

Со чл. 4 од уредбата 
8. На сите уживатели на лични ренти без оглед 

на ни.вната квалификација им се определува инвалид-
ската пензија по чл. 4 ст. 1 од Уредбата за преведу-
вањето на пензиите. 

Личните ренти по Наредбата за социјалното оси-
гурување на осудениците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/47) ќе се преведат по чл. 4 од Уредбата за 
преведувањето на пензиите по прописите од Наред-
бата за социјалното осигурува.ње на лицата што издр-
жуваат казна („Службен лист на ФНРЈ", бр. 64/50). 

Со чл. 5 од уредбата 
9. Во смисла на чл. 5 ст. 1 од Уредбата за п о -

ведувањето на пензиите ќе се определат нови пензи,и 
пђ Законот за социјалното осигурување на работни-
ците и службениците и нивните фамилии на уживате-
лите на фамилијарни пензии ако докажат дека оси-
гуреникот ,преку кого им припаѓа пензијата, бил на-
местеник што вршел стручни админи,стративни или по-
МОШНО-технички (манипулативни) работи, како-в и во 
случај ако вршел служителски работи до.колку имал 
најмалку 30 години работен стаж. 

10. Во стажот 0Д 30 години треба да се за.смета 
и времето од чл. 16 ст. 2 од Уредбата за преведуваа 
њето на пензиите. 

П. На уживателите на фамилијарна пе,нзија чии 
што пензии во смисла на ст. 3 чл. 5 од У.редбата за 
преведувањето на пе,нзиите не се преведуваат, ќе им 
се определи, ако некој од уживателите отпадне, право 
на фа.милијарна пензија и износот на фамилијарната 
пензија по Законот за в социјалното осигурување на 
,работниците и службениците и нивните фамилии. Како. 
основ за определување на Љамилијарна пензија ќе се 
земе из,носот што би му припаднал на умрениот оси.гу-
реник да била него-вата лич,на пензија што ја примал 



Страна 74 - Број 4 СЛУЖБЕН ЛИСТ ^,реда, 17 јануари 1951 

иди на која што имал право, преведена по прописите 
од Уредбата за преведувањето на пензиите. 

Со чл. 6 од уредбата 
12. Ако по Законот за социјал,ното осигурување 

на работниците и службениците и нивните фамилии 
уживателот на псмошт има услови и за инвалидска и 
"за старосна пензија ќе му се определи инвалидска пен-
зија доколку уживателот сам не побара да му се опре-
дели старосна пензија. 

Уживателите на помошт што не ги исполнуваат 
условите за преведувањето на пензијата по Законот 
за социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии, ча како пензија им се испла-
вува досегашната помошт, ќе се сметаат како ужива-
тели ,на старосна пензија ако им била помошта опре-
делена затоа, што наполниле 65 години (мажи) одно-
сно 60 години (жени), а ќе се сметаат како уживатели 
,на инвалидска пензија — ако им е исплатувана по-
јмошт поради изнеможеност 

Со чл. 8 од уредбата 
13. На оние уживатели на пензија кои што во мо-

ментот на пензионисањето ги исполнувале условите за 
старосна пензија по Законот за социјалното осигу-
рување на работниците и службениците и нивните 
фамилии ќе им се определи старосна пензија. 

јј На оние уживатели на кои што им била определена 
пензија поради неспособност за работа ќе им се опре-
дели инвалидска пензија. 
I На уживателите на кои што им била определена 
пензија поради неспособност за работа,, а кои во мо-
ментот на пензионисањето ги испол,нувале условите 
!за ' старосна пензија по Законот за со,цијалното оси-
гурување на работниците и службениците и нивните 
^фамилии, ќе им се определи инвалидска пензија, до-
колку уживателот не побара самиот да му се о-пре-
дели старосна пензија. 
I На уживателите на пензија што не г-и исполнуваат 
^условите нити за ста,росна нити за инвалидска пензија 
;по прописите од Законот за социјалното осигурување 

работниците и службениците и нивните фамилии ќе 
ш се оп,редели пензија И д, табелата од чл. 58 на тој 
Јакон со процентот' што одговара на нивниот вкупен 
запотен стаж. Овие лица кога ќе наполнат 65 години 
(мажи) односно 55 (жени) "ќе се сметаат како ужи-
ватели на старосна пензија во смисла на прописите од 
(Законот за социјалното осигурувани е на работниците 
И службениците и нивните фамилии. 
I По горниот став ќе се преведат и пензиите на оние 
уживатели, на кои што не им, се преведени пензи,ите 
во смисла на точ. 4 од. Решението -на Вл,адата на ФНРЈ 
рр. 1141 од 7 јуни 1950 година за определување на 
,нови пензии на Државните службеници на кои што 

тужбата им престанала после преведувањето на нови 
гата. На овие уживатели ќе им се земат во пензи-

скиот основ само платите после 1 октобра 1947 година. 
I 14. При преведувањето се признава во работен 
јјстаж времето што е признато со реешнието за пен-
з и ј а по Законот за востановување правото на пензија 
и за иензионисање на државните службеници, како 
р времето кое што не е признато по тој закон, а се 
(признава по За,конот за социјалното осигурување на 
'работниците и службениците и нивните фамилии од-
носно по чл. 16 од Уредбата за преведувањето на 
(пензиите. ' . 
ѓ 15, Уживателите на лична пензија на кои што им 
пре-станел работниот однос после 1 мај 1945 година 
^должни се да поднесат доказ за износот на бруто 
(Платата што ја примале во в,реме од 1 мај 1945 година 
да о 30 септември 1947 година (тон. а) ст. 2 чл. 8 од 
Уредбата за преведувањето на пензиите). Воетанове-
-ниот бруто износ на платата ќе се пресмета на нето 
,Износ во смисла на Решението на Владата на Ф1ЈР-Ј 
(бр. 784 од 7 февруари 1950 година за наголемување 
ина платите на работниците, -службениците и наместе-
'јниците и односните табели, и потоа ќе се пресмета 
едногодишниот просек на платата за пензискиот основ. 
1 16. Износите на платата во смисла на чл. 8 ст. 2 
;точ.; б) од Уредбата за преве,дувањето' на пензиите ќе 
,се утврдуваат според положајот а група на службе-
ниците во моментот на пензионисањето со тоа што за 
Жицата што немале полонсајла груда предадена во члв 

2 од Уредбата за регулирање принадлежностите на др-
жавните службеници од граѓанскиот ред и другите 
јавни службеници на сојузните министерства и уста-
нови од 20 април 1945 година, ќе се земат платите од 
сооддветната положајна група во смисла на чл. 8 од 
Законот за востановување правото на пензија и за 
пеизионисање на државните службеници. 

На уживатели на пензија што примале во послед-
ната година на работењето пред да се пензионисаат 
плата со периодска ,повишица во пензискиот основ им 
се засметува платата со периодската повишица. 

На уживателите на пензии на кои што им била 
пензијата определена како на чиновнички приправници, 
ќе им се земе како плата во смисла на чл. 8 ст. 2 под 
б) од Уредбата за преведувањето на пензиите — св-
од,дветвата средна ,плата по чл. 2 точ. 2 од Уредбата 
за регулирање принадлежностите на државните слу-
жбеници од граѓанскиот ред и другите јавни службе-
ници на сојузните министе,рства и установи од 20 
април 1945 година. 

Со чл. 9 од уредбата 
17. Ако уживателот на лична пензија што е опре-

делена по прописите за востановување правото на пен-
зија на државните и самоуправните службеници умрел 
или ако умре пред да се изврши преведувањето, на 
тие пензии во смисла на чл." 23 от. 4 од Уредбата за 
преведувањето на пензиите, ќе се определи фамили-
јарната пензија по прописите од Законот за социјал-
ното осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии така, што ќе се земе како пензиски 
основ изно,сот на пензијата што би му припаѓал на 
умрениот уживател да била неговата лична пензија 
преведена по чл. 8 од Уредбата за преведувањето на 
пензиите. 

Со чл. 10 од уредбата 
18. Со цел да се преведат личните помошта на 

пензии по Законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии, пла-
тата што влегува во пензскиот основ се востанову-
ва на начинот што е определен во точ. 16 од ова на-
патствие. 

19. На уживателите на помошта од чл. 27 од За-
конот за востановување правото на пензија и за пен-
зионисање на државните службе,ници пензискиот основ 
ќе им се востанови според соо,дветната средна плата 
по Уредбата за регулирање принадлежностите на др-
ж а в и т е службеници од граѓанскиот ред и другите 
јавни службеници на сојузните министерства и уста-
нови од 20 април 1945 година, и то-а: 

по тон. 1 чл. 3 одотаа уредба — ако вршеле слу-
ж и т.е лек а или нејзе слична служба 

по точ. 2 чл. 3 од таа уредба — ако вршеле слу-
жба на зван,ични к; 

по точ. 4 чл. 3 од таа уредба - во сите други 
случаи. 

Со чл. 13 од уредбата 
20. На лицата од ст. 1 чл. 13 од Уредбата за пре-

ведувањето на пензиите што биле во работен (слу-
жбенич,ки) однос после 9 мај 1945 го,дина ќе им се 
определи: 

а) инвалидска пензија — ако неспособноста за 
работа настапила пред да влезе ,во сила Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците -и нивните фамилии и ако навршиле работен 
стаж од најмалку пет години (ли,цата помлади од 50 
години) односно нај,малку 10 години (лицата постари 
од 50 години); да ли за здобивањето на правото ќе 
се бара стаж од пет односно десет години ,ќе се цени, 
по староста на лицето во време кога настапила неспо-
собноста за работа; 

б) старосна пензија — ако до влегувањето во 
сила на Законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците и службенициите и нивните фамилии навр-
живот (мажи) односно 55 години (жени) или навр-
шиле работен стаж од триесетипет години и 55 топ-
лини жив-от (мажи) односно работен стаж, од триесет 
години и 50 години живот (исен,и). 

На лицата што не биле во работен однос после. 
9 ма-ј 1945 година ќе им се определи старосна пензиј,а; 
ако до влегувањето во сила на Закон,от за соци,јалното1 

ОШШШЈМ на шж,беримхеж,ШШШте 
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фа,милии навршиле триесетипет години работен стаж ' 
и 55 години живот (мажи) односно 30 години работен 
стаж и 50 години живот (жени). 

21. Во смисла на ст. 3 чл. 13 од Уре-дбата за пре-
ведувањето на пензиите ќе им се определи фамили-
јарна пензија на членовите на фамилијата на оние оси-
гуреници што биле во работен однос после 9 мај 1945 
година, а умреле пред да влезе во сила Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии во случаи кај што би посто-
ело по прописите од тој закон правото на фамилијарна 
пензија, а по поранешните прописи не е тоа право 
признато поради неисполнување на некои одделни 
услови што не ги бара споменатиот закон. На пример: 

— ако умрел уживателот на рента чија што спо-
собност за работа била намалена преку 50%, а смртта 
не била последица од претрпена несреќа на работа" 
(а постоат услови од чл. 55 ст. 2 точ. 3 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии); 

— ако брачниот другар на осигуреникот не здобил 
право на пензија затоа, што бил во брак помалу од 
година дена со умрениот осигуреник (а не ноетоат 
околности ед чл. 68 од Законот за социјално осигу-
рување на работниците и службениците и нивните 
фамилии); 

— ако брачниот другар не здобил право на пен-
зија затоа што склучил брак со уживател на лична 
тензија ' (а не постоат околности од чл.'68 од Законот 
за социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии); 

— родителите кои што по поранешните прописи 
за социјалното осигурување примиле отпратннна на 
место пензија, како и родителите на кои што по други 
поранешни прописи за пензиите не им признато пра-
вото на фамилијарна пензија затоа, што не ги испол-
ниле одделните услови за пензија на родителите (а ги 
исполнуваат условите од чл. 70 од Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии). 

Со чл. 14 од уредбата 
22. По чл. 14 ст. 1 од Уредбата за преведувањето 

на пензиите ќе им се определи инвалидска пензија на 
лицата што не здобиле право на пензија по поране-
шните прописи за пензиите, а не ги пополнуваат ни 
условите од чл. 13 од Уредбата за преведувањето на 
пензиите, ако прописаниот стаж за инвалидска пензија 
(пет односно десет години - според староста во вре-
мето кога настапила неспособноста за работа) го на-
вршиле како работници или службеници, без оглед на 
тоа кога биле во работен однос и без оглед на трае-
њето на прекинувањето помеѓу поодделни запослу-
вање. Пензискиот процент на овие лица им се опре-
делува според вкупното време што се смета во пен-
з-искиот стаж според одредбите на чл. 60—63 од За-
конот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии. 

Со чл. 15 од уредбата 
23. За да се определи пр,авото на пензија по ст. 

1 чл. 15 од Уредбата за преведувањето на пензиите 
ќе се -постапува на следен начин: 

а) за лицата на кои што им престанал работниот 
однос пред 16 февруари 1950 го,дина и после тоа веќе 
не стапиле во работен од,нос треба, ко,га им се опре-
делува правото на пен,зија, да се востанови дали про-
тив нив имало некој од фактите од чл. 2 од Законот 
за востанување правото на пензија и за пензионисање 
па д,ржавните службеници; 

б) за лицата што биле после 16 февруари 1950 
година во работен однос ќе се бараат податоци за 
фактите од чл. 2 од Законот за востановување правото 
на пензија и за пензионисање на државните службе-
ници, ако ги исполнувале условите за пензија по по-
ранешните прописи пред 16 февруари 1950 година; 
по исклучевте овие податоци нема да се бараа.т за 
лицата кои што во периодот од 10 мај 1945 година 
до влегувањето во сила на Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии биле непрекинато во служба на др-
жавните надлетува и установи. 

На пример: податоци за фактите од чл. 2 од За-
конот за востановување правото на пензија и за пен-

аисЈЈЅсаѕе на државните службеници ќе се бараат: 
ако спо,ред налаз на лекарска комисија неспособната 
за работа настапила пред 16 февруари 1950 го ,ина, 
или ако осигуреникот до 16 февруари 1950 година 
ги исполнил условите за старосна пензија по Законот 
з а . социјалното осигурување на работниците, на: г-
стеницпте и службениците од 1946 година, или ако 
државниот службени,к до 18 ноември 1946 година на-
полнил 50 години односно до 16 февруари 1950 го-
дина наполнил 60 години, а имал десет години ра-
ботен стаж, доколку не бил непрекинато во служба 
на државните надлештва и установи во периодот од 
10 мај 1945 година до 16 февруари 1950 година. 

24. Случаите што се веќе решени па исплатата 
на пензиј,ата е запрена со решение од Комитетот за 
соц,ијални г,рижи на Владата на ФНРЈ бр. 2389,50 ќе 
се ,ревидираат во смисла на чл. 15 од Уредбата за 
п,реведувањето на пензиите и ова напатствие. 

25. Како по одредбата на ст. 1 чл. 15 од Уредбата 
за преведувањето на пензиите лицата Против кои по-
стои некој од фактите од чл. 2 од Законот за востано-
вување правото на пензија и за пензионисање на др-
жавните службеници, можат да здобијат право на 
лична пензија по о,сновот на ра,ботниот стаж во Феде-
ративна Народна Република Југославија, ќе им се 
определи инвалидска пензија и на опие лица што ста-
нале наполно неспособни за работа по,ради претр-
пена несреќа на работа кога работеле во Федеративна 
Народна Република Југославија, без оглед, на трае-
њето на работниот стаж во Федерати,вна Народна Ре-
публика Југославија, макар што против нив стоеле 
фактите од чл. 2 од Законот за востано,вување пра-
вото на пензија и за пензиониоање на државните слу-
жбеници. 

26. Како дополнителен стаж по ст. 2 чл. 15 од 
Уредбата за пре,ведувањето на пензиите не може да 
се земе времето што е проведено на работа поради 
која што е прогласен осигуреникот како соработник 
на окупаторот. 

27. Ставот 3 чл. 15 од Уредбата за прев,едувањето 
на пен-зиите се однесува и до членовите на фамилија 
на овој о-сигуреник кој што поради последица на не-
среќа на работа во Федеративна Народна Република 
Југославија умрел после влегувањето во сила на За-
конот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и ни,вните фамилии. 

Со чл. 16 од уредбата 
28. Ако уживател на лична пензија од ст. 2 чл. 

16 од Уредбата за преведувањето на пензиите не 
испол-нува услови за старосна пензија, при преведу-
вањето на пензијата ќе му се определи нова пензија 
по табелата од чл. 58 од Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и нив,ните 
фамилии со процентот што ќе му одговара на вкуп-
ното време на работниот стаж пред и после пекзио-
нисањето. 

29. Лицата од ст. 4 чл. 16 од Уредбата за ^ с в е -
дувањето на пензиите имаат право на наголемување 
нз пензијата по чл. 64 ст. 2 од Законот за социјал-
ното осигурување на работниците и службениците и 
нивните фа-милии макар што на денот на влегувањето 
во сила на тој закон не биле во работен однос, но 
о-ва наголемување ќе се врши само врз основа на 
времето на запослувањето во Федеративна На,родна 
Република Југославија, а не од денот на пензиони-
сањето. На уживателите на пензија што биле запо-
слени на де,нот на влегувањето во сила на За-конот 
за социјалното оси,гурување на работниците и слу-
жбениците и нивните фамилии ќе им се засметува 
за наголемување на пензијата сето време на запослу-
вањето после пензионисањето в 0 смисла на точ. 23 
од Првото напатствие заприменување на поодделни 
прописи од Законот за соција,,лното осигурување на 
работниците и службени.ците и нивните фамилии. 

30. Како работен стаж од ст. 5 чл. 16 од Уред-
бата за преведувањето на пензиите се зема вкупното 
време што се засметува во пензискиот стаж го п,ро-
писите од чл. 60 — 63 од Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии. 
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31. На уживателите на пензии на кои што како на 
договорни лека,ри на социјалното осигурување им е 
признато но колективниот договор во пензискиот стаж 
времето на таа договорна работа ќе им се признае 
при преведувањето на пензијата тоа време на пен-
зискиот стаж во ист обем. 

Со чл. 17 од уредбата 
32. Во врска со прописите од чл. 17 од Уредбата 

за преведувањето на пензиите прописот на точ. 70 
под б) на'Поблиските напатствија за применувањето 
на прописите од Законот за социјалното осигурување 
на работниците и службениците и нивните фамилии 
нема да се применува после влегувањето во сила на 
Уредбата за преведувањето на пензиите, а прописите 
од точ. 70 под а) од истите напатствија ќе се приме-
нуваат така, што кај такви лица ќе се бараат и по-
датоци за фактите од чл. 2 од Законот за востанову-
вање правото на пензија и за пензионисање на држав-
ните службеници. 

Случаите што се веќе решени по точ. 70 под б) 
од Поблиските напатствија ќе се ревидираат по ба-
рање од уживателот, а случаите што се решени по точ. 
70 под а) од тие напатствија ќе се ревидираат по 
службена должност и ќе се решат во смисла на чл. 
15 од Уредбата за преведувањето на пензиите и овие 
напатствија. 

Со чл. 20 од уредбата 
33. Како износ определен по поранешните прописи 

што ќе се исплатува и натаму се земаат во оглед и 
минималните износи на пензиите по Наредбата за ми-
нималните ренти и пензии, помошта и отплати иии од 
социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/47). 

По смртта на уживател на лична пензија односно 
уживател на инвалиднина, како' основ за определу-
вање на фамилијарна пензија се зема личната пензија 
односно инвалиднината преведена по прописите од 
Уредбата за преведувањето, на пензиите, а не изно-
сот што се исплатува и натаму по чл. 20 од Уредбата 
за преведувањето на пензиите. 

Со чл. 22 од уредбата 
34. Почнувајќи од 1 јануари 1951 г,одина ќе се 

применува Решението на Владата на ФНРЈ за најма-
лите износи што можат да им се исплатува,ат на ужи-
вателите на лична пензија, инвалиднина поради не-
среќа на работа и ф,амилијарна пензија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 28/50) на сите уживатели на пен-
зии без оглед дали им е преведена пензијата по про-
пис,ите од Уредбата за преведувањето на ,пензиите 
со тоа, што како време на работен одн,ос според кое 
што се определуваат податоците по тоа решение, ќе 
се смета сето време што се засметува во пензискиот 
стаж по прописите од чл. 60 — 63 од Законот за со-
цијалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии. 

Со чл. 23 од Уредбата 
35. Преведувањето па поодделни групи од чл. 1 

од Уредбата за пре,ведувањето на пен,зиите ќе се 
врши по следниот ред: 

а) лицата што не здобиле право на пензија или 
номошт наместо пензија по поранешните прописи; 

б) уживатели на помошта од сите видови што ги 
п,ревзел Државниот завод за социјалното осигурува-
ње и уживателите на помошта по прописите за воста-
новување правото на пензија на службениците; 

в) уживатели на фамилија,рни пензии ,на кои што 
е определена пензи,јата, по тон. 73 од Поблиските на-
патствија за применување на Законот за социјалното 
осигурување; 

г) сите други уживатели на пензии и ренти што 
се определени по поранешните прописи, како и ужи-
вателите на пензии по прописите за востановување 
правото на пензија на службениците на кои што во 
смисла на чл, 23 ст. 5 од Уредбата за преведувањето 
на пензиите им се определува но,в и,знос на пензија 

врз основа на вкупното в,реме кое што по Зако,нот за 
социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии се смета во стаж за 
пензија; 

д) Уживатели чии што примања не се преведени! 
по прописите од Уредбата за преведувањето на пен-
зиите (определување додатоци по Решението на Вла-
дата на ФНРЈ за најниските износи што можат да им 
се исплату,ваат на уживателите на лични пензии, ин-
валиднини поради несреќа на работа и фамилијарни 
пензии). 

Денот кога ќе почне преведувањето, одделно за 
секоја г,рупа од п,ретходниот став, ќе го определи 
министерството за социјални грижи на народната ре-
публика и ќе го објави во дневниот печат, кога ќе 
биде назначена и датата со која што ќе се заклучи 

- прима,њето на барањата и на доказите. 
Барањата за преведување со потребни докази ќе 

се поднесат до органите за социјалното осигурувања 
во срок од една година од почетокот на преведува-
њето на односната група на лицата што се преведу-
ваат. После тој срок преведувањето ќе се врши по 
службена должност врз основа на податоците со кои; 
што ќе располагаат органите на социјалното осигу-
рување. 

Преведувањето ќе се заврши најдоцна во срок од 
една година сметајќи од истекот на оп,ределенио,т срок 
за поднесување барања и докази за неодделна г,рупа, 

Бр. 4863 
11 јануари 1951 година 

Белград 
Претседател На 'Комитетот за 

социјал,ни грижи на Владата на ФНРЈ, 
инж. Густав Влахов, с. р. пап I Ш'Ш1 I . 1-.1ЧИЖМ1 ' " 
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55. Уредба за дополнување на Основната уред-
ба за пренесување деловите на основните 
средства на државните стопански претприја-
тија — — — — 69 

56. Уредба за укинување управата за снабдува-
ње на Министерството на внат,решните ра-
боти на ФНРЈ 69 

57. Решение за стопите на редовната д,обивка 
на угостителските дуќани на државните уго-

с стителски претпријатија што се под стопан-
ска управа на сојузните органи 69 

58. Наредба за оп,ре летување основните плати 
за званијата во поморската струка 70 

59. Напатствие за начинот на формирање и 
определување на цените по кои што произ-
водствените претпријатија ќе ги продаваат 
про,изводите што се наменети за широко 
трош,ење 70 

60. Наредба за распоредот на званијата на по-
^ - .и морската струка во врсти 7 2 
.01. Напатствие за извршување Уредбата за пре-

ведување пензии, ренти и помошта опреде-
лени по поранешните прописи и за призна-
вање правото на пензиј,а на лицата што не 
здобиле право на пензија по поранешните 
прописи 

Издавач: „Службен чист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Боаинова ул, бр. 89. 
'-ч Директор и одговорен -уредник Слободан М. Нешович, Бранкова бр. 20.— 

Меча? на Југословенското ш а м п а н с к о претпријатие, Белград 


