
Среда, 16 август 1950 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 50 ГОД. VI 

454. 
Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 

Федеративна Народна Република Југославија а со цел 
да се примени правилно законот Президиумот на на-
родната скупштина на ФНРЈ, дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 122, 123 И 124 НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ 

I. По членот 122 од Законот за социјалното оси-
гуруваше на работниците и службениците и визните 
фамилии осигуреникот може да даде тужба против 
второстепено решение донесено во постапката за 
остварување правата врз основа на социјалното оси-
гуруваше, ако е со тоа решение повредено неговото 
со закон утврдено право. Исто така, по членот 123 од 
истиот закон, осигуреникот односно лицето кое што 
врз основа на законот се повикува за своето право, 
може да се даде тужба против второстепеното реше-
ние за иивалиднината, личната или фамилијарната 
пензија. Тужбата се дава до надлежниот околиски суд, 
е кога се побија решението за инвалиднината или 
пензијата — до надлежниот окружен суд. 

Прописите на членот 122 и 123 од споменатиот 
закон треба да се разберат така, во споровите од чл. 
122 тужбата да се подава до околискиот суд на чие 
што подрачје се навогја седиштето на државниот ор-
ган кој што во прв степен донесел решение што се 
побива со тужбата, а во споровите од чл. 123 тужбата 
се подава до окружниот суд на чие подрачје осигуре-
никот има пребивалиште во времето кога е поднесена 
тужбата. 

Како спорови од членот 123 на Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии ке се земат сите спорови по ре-
шенијата што во прв степен ги донесува министер-
ството за социјалните грижи на народната република 
врз основа на точ. 1—4 на членот 102 од тој закон. 

II. По членот 124 од Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и нивните 
фамилии, во административната или во судската по-
стапка за остварување правата врз основа на социјал-
ното осигурување, осигурениците се ослободени од 
плакјање на сите државни такси. 

Овој пропис треба да се разбере така, дека осло-
бодувањето од плаќањето на такси го опфакја и 
ослободувањето на осигуреникот од плаќањето на 
парнични трошкови, ако је загуби парницата. Само 
во случајот кога осигуреникот ги злоупотребува сво-
ите процесни права водејкји ја парницата без никаква 
основа (парничење од бес), судот може да го за-
должи осигуреникот да ги плати трошковите предиз-
викани со водењето на постапката. 

С. бр. 1753 
8 август 1950 године 

белград 
Президијум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар: Претседател: 

М, Перуничич, е. р. Др. И. Рибар, е. р. 

455. 
Врз основа на чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 

Федеративна Народна Република Југославија, а со цел 
да се примени правилно законот Президиумот на Наро-
дната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 88 ТОМ. 7 НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВ-

НИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
Во членот 88 точка 7 на Законот за државните 

службеници прописано е дека службата престанува 
по силата на законот кога службеникот ке ја наврши 
прописаната граница на староста. 

Прописот на членот 88 точка 7 на Законот за др-
жавните службеници треба да се разбере така, дека 
треба да се земе пропиената старосна граница да е 
навршена и во случајот кога осигуреникот — слу-
жбеник стекнал право на старосна пензија по чл. 55 
на Законот за социјалното осигурување на работни-
ците и службениците и нивните фамилии. Спрема тоа, 
со денот на степување™ правото на старосната пен-
и ј а службата престанува по силата на законот, до-
колку со одделно решение на надлежниот орган слу-
жбеничкиот однос не биде продолжен. 

Во смисла на членот 91 и 91а на Законот за др-
жавните службеници платата припагја до крајот на 
оној месец во кој службата престанала, а ако фактич-
кото разрешување од должноста настапило подоцна, 
платите што се исплатени до крајот на месецот во 
кој што е извршено разрешувањето од должноста ке 
се пресметаат како исплата на доспеали износи на 
пензијата за тоа време, со тоа што од службеникот 
нема да се наплатува евентуалната разлика помегју 
пензијата што му припагја и примената плата. 

Со оглед на началото на единственоста на соци-
јалното осигурување на работниците и службениците, 
ова толкување важи аналогно и за работниците. 

С бр. 1754 
8 август 1950 године 

Белград 
Президијум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар: Претседател: 

М. Перуничич, е. р. Др. И. Рибар, е. р. 

456. 
Врз основа на точката 3 од Напатствието за ре-

гистерска! а служба кај околиските народни одбори 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/50), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, ЗАНАЕТСКИТЕ ДУКЈАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Т. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Регистрацијата (уписот во регистер) на задру-

жните организации, замаетскилге дукјани и работил-
ници ке се врши но прописите од оваа наредба. 
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Пропиеше од оваа наредба не се однесуваат на 
повисоките сојузи на земјоделските задруги (обла-
стите. покраинските, републичките и Главните задру-
жни сојузи на ФНРЈ) и на стручните з а н а е т о т орга-
низации — занаетските комори (околиските односно 
градските, обласните покраинските и републичките). 

'2. Како задружни организации во смисла на оваа 
наредба се подразбираат задругите од сите видови 
(земјоделските, занаетските и др.), околиските сојузи 
на земјоделските задруги и претпријатијата на задру-
жните организации (на околиските и републичките 
сојузи на земјоделските задруги). 

За зан а стоки дукјани што ке се регистрираат по 
оваа наредба, се подразбираат приватните з а н а е т о т 

_дукјани. 
Државните з а н а е т о т ду и јани што се оси и каат и 

работат по прописите од Основниот закон за држав-
ните ст ота и ски претпријатија, се регистрираат по про-
писите на споменатиот закон и по Правилникот за 
регистрација на државните стопански претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 66 46 и бр. 14/50). 

Занаетот работилници чија регистрација ке се 
врши по оваа наредба, се сметаат работилниците на 
задружните и општествените организации!, на држав-
ните надлештва, установи и претпријатија што рабо-
тат со трети лица. 

Занаетчиите работилници што се основаат и ра-
ботат само за потребите на оснивачот а не работат 
со трети лица, без оглед на кој стопански сектор се 
(државен, задружен или приватен), се сметаат како 
работни огранци на вештакот на работилницата. Овие 
работилници се запишуваат како работни огранци на 
основачот на работилницата во соодветниот регистер 
во' кој е и до колку е регистриран и нивниот оснивач. 

3. Регистерот на задружните организации одно-
сно занаетчиите дук јани и работилници го водат по-
варенствага за финансии на околиските (градските, 
односно реонските) народни одбори, и тоа одделен 
за задружните организации а одделен за занаетчиите 
дукјани и работилници. 

Во соодветните регистри што ги води по-веден-
ството за финансии на околискиот (градскиот, одно-
сно реонскиот) народен одбор во смисла на претход-
ниот став се запишуваат задружните организации, 
занатски ге ду кј ани и работилници чисто седиште се 
вавогја на подрачието на тој народен одбор. 

Во регистерот на задружните организации, при 
регистрирањето на задружната организација што има 
занаетска работилница што работи со трети лица, во 
рубриката „Забелешки" треба да се назначи дека 
односната- задружна организација има занаетот ра-
ботилница и дека онаа работилница е регистрирана 
одделно во регистерот на зан а стоките ду ијан и и ра-
ботилници. 

/ II. ПОСТАПКА НА РЕГИСТРАЦИЈАТА 
Пријава за регистрација 

4. За. упис во регистерот на задружните органи-
зации, односно занаетчиите дукјани и работилници 
мора да се поднесе пријава. 

Пријавата за регистрација мора да содржи: 
ј 1) дата (ден, месец и година) на одржаното 
оснивачко собрание за задружната •организација, број 
и дата на дозволата за водење на занаетчии дук јан 
односно на овластувањето за' работење на занает-
ската работилница, како и »азив на органот кој што 
ја издал дозволата односно овластувањето. 

2) назив на задружниот сојуз односно на запам-
етената комора во која што е зачленета задругата', 
односно назив на органот под чие што раководство 
се навогја занаетската работилница'; 

3) назив на задружната организација односно 
ф и р м а т а на занаетскнот дук јан или работилница, а 

доколку овие имаат и скратен назив односно фирма, 
да се наведе и тој назив; 

' 4) седиште и подрачна на работењето на здру-
ж и л а организација односно, залетаниот дунјан или 
ваботилница; 

5) предмет на работењето односно гранкана деј-
носта а кај честичките работни задруги- и т и л и * за-
другата; 

6) износ на основните и обвините средства, а к а | 
седаиските работни задруги и поврвнина на земји-
штето внесено во задругата; > 

7) список на работни™ огранци (тот. 2 чт. 5 од 
оваа наредба) и местото дека се навогјаат, доколку;, 
овие ги има; и 

8) имиња, занимања и својства на лицата овла-
стени за по тп ич ување задружната организација, одно-
сно заплетениот дукјан или работилница, и границите 
на овластувањето. 

5. Со пријавата за регистрација мораат да се при-
ложат следни исправи: 

1) решение на надлежниот државен орган за одо-
брување нацртот на правилата на задружната орга-
низација (за задругите и околиските сојузи на земјо-
делските задруги), дозвола за водење на занаетчии^ 
дукјан односно овластување за работење на заплет-
ената работилница; 

2) правила на задружната организација (за задру-
гите и околиските сојузи на земјоделските задруги) 
што ги одобрил надлежниот државен орган а осни-
вачко™ собрание ги потврдило; и 

3) оригинални потписи на лицата овластени да ја 
готписуваат задружната организација, односно зана-
ет ски от дукјаи или работилница. 

Доколку на органот на државната управ ау што ја* 
издава дозволата за водење на занаетчиите дук јан« 
односно овластувања за работење на занаетските ра-
ботилници со одделни прописи му е ставено во дол-
жност заверениот препис од издадената дозвола' од-
носно овластување да го испракја непосредно до на-
длежното поверенство за финансии заради регистри-
рање, во тој случај со пријавата за регистрација на 
занаетскиот дук јан односно работилница нема да се 
поднесува исправата наведена под 1) од; оваа точка^ 

Пријавата, како и сите прилози се поднесуваат; 
во еден примерок. Прилозите се поднесуваат во-пре-, 
пис кој што мора да биде заверен на начинот пред-
виден со постоекјите прописи за заверка на препи-
сите. 

6. Пријавата за регистрација ја поднесува лицето 
овластено да ја застапува задружната организација 
односно зан зетски от дукјан или рботилница (претсе-
дател на управниот одбор, односно одговорниот ра-
ководител, работоводителот, сопственикот на занает-
чии от дук јан). 

Пријавата мора да се поднесува најкасно во срок 
од 30 дена од денот на одржаното оснивачко собра-
ние (за задружните организации) односно од изда-
вањето на дозволата или овластувањето (за занагт-
с.ки дукјапи и работилници), односно од денот кога 
на лицето овластено да застанува ке му се стават на 
располагање сите податоци од точ. 4) ст. 2 од оваа 
наредба. 

Пријавување и регистрација иа промените 
7. Подносителот на пријавата за регистрација 

(тот. 6 ст. 1 од оваа наредбу) должен е да поднесе 
пријава и за промените што ке настапат во текот на 
работењето на регистрираната задружна организација 
односно занаетчии от дукјан ш и работилница, а се 
однесуваат на: називот односно фирмата, седиштето 
и подрачјето на. работењето, предметот на) работе-
њето односно гранката "на дејноста или типот на сен 
л анс ка та работна задруга, задружниот сојуз односно 
заменската комора во која што е зачленета задру-
гата или органот под чие раководство се навогја за-
наетската работилница, работните огранци, задружни-
те правила, овластувањето за потпишување и преста-
нок односно ликвидација на задружната организација 
односно заплетениот дукјан или работилница. 
/ 8. А«о две или повеќе задруги се соединат во 
една задруга, новоосноважата задруга треба одделно 
да се регистрира, а задругите што се соединиле треба 
да се избришат од соодветниот регистер, назначувај-
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»ади во .рубриката „Забелешки" дека бришењето е из-
вршено .доради соединување! (I во нето време да се 
наведе називот на новоошованата задруга. 

9. Ако една задруга! се подели во две или лове«је 
задруга, .новооснованите .задруги треба одделно да са 

.регистрираат, ,а задругата што се дели треба да се 
брише од соодветниот регистер, со назнака во рубри-
ката „Забелешки'" дека бришењето е извршено' заради 
поделба, ,и во исто време да се наведат називите на 
новооснованите задруги. 

10. Во случај пак една задруга да се при со един и 
.(приклучи) кон друга задруга, задругата што се при-
соединува (приклучува) треба да се брише од соод-
ветниот ^регистер, паз начу вајк ји во рубриката „Забе-
лешки" дека бришењето е извршено заради присое-
динување (приклучување) кон друга задруга и во 
исто време да се наведе називот на оваа друга за-
друга а во регистерот на задругата со) која бриша-
ната задруга се обединила во рубриката „Забелешки" 
треба да се наведе називот на задругата што се при-

> соединила "(приклучила). 
11. Ако една задруга го промени седиштето, така 

да би било надлежно за нејзината регистрација по* 
> в сред ст во то з а финансиите на другиот околиски (град-
ски, односно реонски народен одбор), оваа промена 

<нје му се пријави на пов ер е кет кото за финансии на 
околискиот (градскиот, односно реонскиот) народен 
одбор кај кого таквата задруга била до тогаш реги-
стрирана. 

Врз основа на оваа пријава, псверенетвото за 
финансии кај кого задругата е запишана во регисте-

рот , кедонесе решение! за нејзиното бришење од сво-
јот соодветен регистер и ке го испрати, заедно' со 
пријавата за промената на седиштето и со заверениот 
извод на последната состојба на уписот што постоји 
во регистерот што се однесува до бришаната задруга, 
до поверенството за финансии на околискиот (град-
скиот, односно реонскиот) народен одбор, надлежен 
за регистрација опрема новото седиште на задругата. 
а во едно ке го објави бришењето' на задругата од 
својот регистер. 

• Цовер шетао то за финансии на околискиот (град-
скиот, односно реонскиот) народен одбор, надле-

ж н о за регистрација спрема левото седиште на за-
другата, ке ги внесе во својот соодветен регистер 
сите постоекји уписи на задругата спрема изводот 
што му е испратен во смисла на претходниот став, 
а после тоа ме ја објави регистрацијата и содржајот 
ка уписот во службениот лист на народна република 
(тач. 24 од оваа наредба). 

12. Прописите на точ. 8, 9, 10 и 11 од оваа на-
редба ке се применуваат и на заеаетските дукјани 
односно работилници, доколку би дошло до нивното 
обединување, поделба, присоединување (приклучува-

ле1) , односно промена на седиштето во смисла на 
• наведенине прописи. 

1 3 ј Пријава та за промените од точ. 7, 8, 9, 10 и 
11 на .оваа наредба се поднесува во срок од 30 дена 
од денот кога станала промената, односно од денот 
.кога на подносителот на пријавата кг му се стават 
»иа ;располага«!е податоците за промените од наведе-
ниве точки. 

Со пријава га за упис на промените ке се прило-
жат .исправите врз основа на кои што тие промени 

'настанале, биле одобрени односно потврдени. Прија-
вата и прилозите се поднесуваат во еден примерок. 

(.Прилозите с е поднесуваат во препис кој што мора да 
биде заверен на начинот предвиден во точ. 5 ст. 3 

'»а оваа наредба. 
14.'Промените што ке настанат во текот на годи-

ната во основните и ©брините средства на задружната 
Фргжтзоди ја односно занает окно т дурјан или рабо-
тилница, ка|ко и промените што ке настанат во повр-
шината на вкупното земјиште внесено во селанската 

работна задруга, се пријавуваат за регистрација на 
крајот на годината!, и тоа за задружните организации 
(точ. 2 ст. 1) и. занаетоките работилници (тон. 2 ст. 4 
на оваа наредба) — врз основа на состојбата на 
основните и обртните средства, односно поврвнината 
иа вкупното земјиште внесено во селаи скита работна 
задруга спрема завршната сметка на задружната ор-
ганизација односно занаетската работилница одобрена 
од страна на надлежниот државен орган, а за привате 
ните занает еки ду кј ш и — спрема состојбата на осно-
вните и обртните средства на занаетскиот дукјан на-
31 декември на минатата година!. 

Пријавата за промените од претходниот став ке 
се поднесе во срок од 30 дена од донесувањето на 
одлуката за одобрување на завршната сметка на за-
дружната! организација иии занаетската работилница, 
односно- за приватните зашевски дук јани од 31 де-
кември на минатата година. 

Книга за регистрација 
15. За регистрација на задружните организацији 

односно залаете кит е дукј.ши и работилници-позергн-
ството за финансии на околиските (градските, одно-
сно реонските) народни одбори ке воведе следни 
книги: 

1) одделен регистер за задружните организации 
(задругите од сите видови, околиските сојузи на зе-
мјоделските задруги и Претпријатијата на околиските 
и републичките сојузи на земјоделските задруги), а 
одделен за зшаетсккте дукјани и работилници; 

2) одделен именик со регистерот за задружните 
органи зани:!!', ,а одделен со регистерот за заплетените 
дукјани и работилници; 

3) збирка на исправи (досие) одделно за секоја 
троделна задружна организација (задруга, околиски 
сојуз на земјоделски задруги, претпријатие на околи-
ски или републички сојуз на земјоделските задруги), 
односно занаетоки дукјан или работилница. 

а) Р е г и с т р и 
16. Регистрите се водат во форма на цврсто уко-

ричени книги, чиите страни се нумерисани прошиени 
со емственик, а краиштата на еметвеникот се запе-
чатени со восок на кој што поверенството за финан-
сии, надлежно за регистрација го става својот печат. 
Пред почетокот на запишувањето повереникот за фи-
нансии ги заверува регистрите со својот печат и пот-
пис. 

17. Секоја поодделна задружна организација од-
носно занаетот дук јан или работилница има во со-
одветниот регистер свој одделен лист во кој што се 
запишуваат сите податоци наведени со точ. 4 ст. 2 на 
оваа наредба, како и сите промени што настанале 
подоцна (точ. 7—11 и точ. 14 ст. 1 од оваа наредба), 
а спрема обрасците за регистрација бр. 1 и бр. 2, 
што се составен дел на оваа наредба. 

Сите уписи во соодветниот регистер се вршат со 
мастило и не смее да има никакви флеки. Нешто ако 
би се запишало погрешно, исправката ке се изврши 
така, погрешно запишаниот збор или дел од текст да 
се прецрта, со тоа поранешниот упис да се гледа, а 
новиот упис јасно да се напише над прецртаниот. 
Исправката се врши со црвено мастило. 

Откога ке се заврши уписот по една пријава, под 
него треба да се подвлече хоризонтална линија (трта) 
преку целиот лист. Кога ке се пополни листот до( 
крај, називот на задружната организација односно* 
занаетскиот дукјан или работилница, треба да се пре-, 
несе на нов лист од истиот регистер. Последниот упис, 
на крајот на листот во целост мора да се заврши на; 
тој лист, а не да се пренесува делимично на нов лист. 

Секој упис во регистер мора да биде потписан! 
од страна на службеникот кој што е определен зш 
водење ра регистерот. 
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б) И м е н и ци 
18. Имениците го ©одржуваа«1 по азбучен ред ш и 

ли сот на сите задружни организации односно зана* 
еггски дукјаши и работилници записани во соодветниот! 
регистер, со означување бројот на регистерски от лист 
на кој задружната организација односно занает оклоп 
ду ијан или работилница е записана. 

в) З б и р к а н а и с п р а в и - , ( д о с и е ) 
19. Збирката на исправи (досие) се води во фор-

ма на корици на кои што се пишуе називот иа за--
д ружна.та организација односно занаетскиот дук јан 
или работилница и бројот на регистарскиот лист. 

Во збирката на поправи се ставаат сите исправи* 
врз основа на кои уписот во регистер е извршен, 
(пријави на нив приложени исправи, задружни пра-
вила, решенија што издава повереникот за финансии 
за поодделни уписи- во регистер и на тоа слично). 

Ажурност н арегистршЈијата и донесување решенија 
за регистрацијата 

20. Регистрите, имениците и збиркине на исправи 
мораат да бидат во потполна ажурна состојба. Пода-
тоците по пријавите поднесени за регистрација, како 
и по пријавите што се поднесени за подоцна наста-
натите промени, мораат да бидат запишани во соод-
ветниот регистер најдоцна во срок од два дена од 
ленот на донесувањето на решението со кое се по-
зволува уписот во регистер. 

Уписот во регистер може да се изврши само врз 
основа на реше нане од повереникот за финансии на 
околискиот (градскиот, односно реонскиот) народен! 
одбор кај кого се води регистерот за односната за-
дружна организација односно занаетскиот дук јан или-
работилница. 
— Решението за упис во регистер повереникот за 
финансии го донесува во срок од два дена од денот 
на приемот на пријавата, а одкога претходно ке ја 
испита поднесената пријава и односните прилози. 

21. Решението за извршениот упис во регистер 
како и решението за запишување на подоцна наста-
натата промена, поверенството за финансии и го из-
дава на односната задружна организација односно 
занаетскнот дукјан или работилница (на подносителот 
на пријавата за регистрација), 

Во решението- ке се наведат сите податоци што 
се внесуваат во регистерот, со назначување бројот 
на регистерскиот лист на кој што е записана задру-
жната организација односно занаетскиот дукјан или 
работилница. 

22. На решението на поверенството за финансии-
со кое се отфрлува уписот во регистер, подносителот 
на пријавата односно лицето овластено да ја заста-
пува задружната србизација односно занаетскиот 
дукјап ш и раб обилната може да се поднесе жалба 
до непосредно повисокиот финансиски орган во срок 
од 30 дена од денот на приемот на решението со* 
кое се отфрлува уписот. 

Чување на книгата за регистрација 
23. Регистрите, имениците и збирките на исправи" 

се чуваат во одреден орман под клуч што се нав ог ја' 
кај соодветниот службеник на- кој што му е доверено 
вод е љето на регистрација на задружните организации) 
односно занаетските дукјани и работилници. 

/ 

Објавување на регистрацијата во службениот лист 
24. После извршениот упис во регистер, поверен-

ството за финансии, на трошок на задружната орга-* 
низа ци ја односно зан ас токи от дукјан или работилница-
го објавува содржајни на уписот во скратена форма 

во службениот лисг на народната република. Обја-
вата на уписот треба да содржи: Назив на задру-
жната организација односно фирма па занаетокиот 
дукјан или работилница, седиште и подрачје на рабо-
тењето, предмет на работењето односно гранка на 
дејноста и фамилијарни и родени имиња на лицата 
овластени за потписување. 

Испракјање на пописот и давање податоци за 
регистрацијата 

25. Министерствата на финансиите на народните 
републики ке водат попис на сите регистрирани' за-
дружни организации, з а н а е т о т дукјани и работилници 
на својата територија, одделно за задружните орга-
низации а одделно за занаетчиите дукјани и рабо-
тилници. : 

Овој попис треба да содржи: назив на задру-
жната организација односно фирма на занаетокиоТ 
дук ј а л или работилница., седиште, износ на основните 
и обртни те средства а кај селаноките работни задру-
ги и тип на задругата како и поврвнина иа земји-
штето внесено во задругата. 

Во цел на оваа евиденција, повереиствата за фи-
нансии на околиските (градските, односно реонските) 
народни одбори ке му поднесуваат на министерство то-
на финансиите на народната република на почетокот* 
на секоја следна година за минатата година попис на 
сите задружни органивации односно занаетчии дук-' 
јани и работилници регистрирани кај нир, со пода-
тоците наведени во претходниот став и тоа најдоцна 
до 25 јануари на следната година. Врз основа на овие 
пописи, министерствата на финансиите на народните-
републики состават1 попис за целата своја терито-
рија и еден примерок од ово$ попис го исправаат 
до Министерството на финансиите на ФНРЈ. 

26. Поверен ст в ото за финансии надлежно за ре-
гистра ци! ја на задружните организации односно* на 
заиаетските дук јан и и работилници ке им дава по 
потреба на другите поверенства на истиот народен, 
одбор (на цовер енст в ото' за земјоделие, на поверен-, 
ст-вото за трговија и снабдување на поверенството. 
надлежно за работите на занаетството'- или.) податоци, 
за и з г ј ц е л и т е уписи во регистрите, што на соне. 
други новеренства им се потребни во рамките на 
нивната работна надлежност. 

111. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
27. Лицето што е должно- да поднесе пријава за 

регистрација на задружната организација, зан аптеката 
работилница задружната или општстзената организа-
ција односно приватниот занаети«! дукјан, што* не ке 
поднесе или неблаговремено поднесе пријава за реги-
страција, како ји пријава за настанатите промени, ке 
се казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари. 

А ддшн и ст р а т ] шш о'- кави е и а постапка води и реше-
ние во прв степен донесува извршниот оибор на око-
лискиот (градскиов односно реонскион) народен од-
бор кај кчАо што се води регистрацијата. На. прво-
степено решение може да се изјави жалба до непо-
средно повисокиот орган од органот што* ја изрекол-
казната — во срок ед 8 дена од денот на соопшту-
вањето на решението. 

28. Лицето што е должно да поднесе пријава за 
регистрација на занаетот работилница о'д државно-
надлештво, установа односно претпријатие, што не. 
кје поднесе или »^благовремено поднесе пријава за 
регистрација како и пријава за подоцна настанати тек 
промени, сторува дисциплинска вина и ке се казни 
по п о с т о е в т е прописи за дисциплинската одговора 
ност. '« 

29. Службениците на поверен-ствого за фина не ни-
што неисправно, немарно или неблагооремено вода* 
регистрација .или не поднесуваат извештај по п р о т и 
сите од оваа наредба сторуваат дисциплинска вина« 
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Регистерски лист бр. свеска 
Назив на задружната организација: 

страна Регистерски лист бр. свеска страна 

Скратен назив: Дата на основната регистрација: 

Образец за регистрација бр. 1 
(Регистер на задружните организации) 

Регистерски лист бр. свеска страна -
Фирма на заплетениот дук јаи односно работилница: 

Регистерски лист бр. свеска страна 

Скратен назив на фирмата: Дата на основната регистрација: 

Образец за регистрација бр. 2 
Ре* истер иа ѕсЈКветскЈ&е дук јани и работилници) 
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
30. Пст? ер емствата на каро дните одбори кси што. 

•до влегувањето во сила на онаа наредба водиле ре-
гистри на задружните организации односно занает-
ските дук ја«« и работилници, а по Напатствие™ за 
рег ист ер ек ат а служба кај околиските народни одбори. 
(„'Службен лист на ФНРЈ", бр. 24,'50), и по онаа на-, 
јредба не се повеќе надлежни за тоа, ке му ги пре-
дадат своите книги за регистрација на поверенствотс* 
за финансии што е надлежно по оваа наредба за ре-
гистрација на задружните организации односно зана-) 
стоките дук јани и работилници. 

Доколку овие книги уште не се во потполност 
искористени, а можат да се употребат за регистра-
ција. по оваа наредба, пОзеренството за финансии ке 
ги искористи во потполност1 со евентуални исправки 
во односните рубрики спрема обрасците од о'заа на-
редба. 

31. Окружните судови кај кои до сега биле ре-
гистрирани задружните организации односно занает-
чиите дук јани или работилници, ке состават извод на 
•последната состојба од уписот во својот регистер за 
•секоја неодделна регистрирана задружна организација 
•однетно з а н а е т о т дукјам или работилница, освен за 
•ение од ст'. 3 ка о>ваа точка, ке му го достават за-
едно со решението за бришење од својот регистер 
на и<Чз е ремета ото за финансии на околискиот (град-
скиот, односно реонскиот) народен одбор надлежен 
:за регистрација по оваа наредба. 

Врз основа на изводов и решението за бришење 
доставени во смисла на претходниот став, поверен-
о т о то за финансии ке изврши упис во својот соод-
ветен регистер и но потреба ке побара од задружна-
та организација односно' занаетскиот дук јан или ра-
ботилница дополнителни податоци. 

За задружните организации односно занаетчиите 
дук ја« и и работилници што- се записани во тргов-
скиот регистер кај окружните судови а кои се наво-
гјаат во ликвидација, окружните судови нема да оо-
ставаагг извод во смисла на ст. 1 од оваа точка нити 
да го исправаат до надлежното пов ер емство за фи-
нансии. 

32. Поблиски прописи за примена на оваа наред-
ба донесуваат но потреба министрите на финансиите 
на народните републики. 

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

Бр. 17077 
31 јули 1950 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милштије Попович, е. ' 

4 5 7 . 
Врз основа на точ. 11 од Наредбата на Владата 

•на ФНРЈ за надлежноста за решавање работите од по-
драчјето на планирањето во враќа со планот на 1950 
година („Службен лист на ФНРЈ" 40/50) а во согла-
сност со Претседателот на Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ НА ДЕЈНОСТА НА 
СОВЕТОТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА НА ВЛАДАТА НА 

ФНРЈ 
1. Гранките на дејноста на Советот за наук§ и 

култура на Владата на ФНРЈ се: 
1) гранката 128 — графичка индустрија, 
2) гранката 911 — културно-просветна. 

. II. Кои производи ке опфатат гранките 128 и 911, 
ке се определи со номенклатурата на бавансните и 
клучните групи од споменатите гранки. 

III. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 3769 

25 јули 1950 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНјРЈј 
Претседател на Советот за наука и култура^ 

Родољуб Чолакович, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на. Стопанскиот совет, 

Бернс Кидрич, е. р. 

458 . 
Врз основа на чл. 2 ст. 3 од Уредбата згг тргови-

јата по сврзаните цени („Службен лист на ФНРЈ" бр, 
27/50), а во согласност со Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОРИСТЕЊЕ МА БОНОВИТЕ СО КОИ СЕ КУПУ-
ВА СТОКА ВО ТРГОВИЈАТА ПО С В Р З А В Т Е ЦЕПИ 

ЗА ДА СЕ КУПИ СТОКА ВО СЛОБОДНА 
ПРОДАЖБА 

1. Имателите на бонови за купување стока во трго-
вијата по оврзаните цени можат да купуваат стока 
што се продава во слободна продажба по слободно 
формираните цени. Имателите на бонови должни се 
претходно да ги поднесат боновите до филијалата 
на Народната банка на ФНРЈ или до поштата кои ке 
извршат заверка на боновите со ставање печат врз 
купоните. Купувањето на горниот начин може да се 
врши на целата територија на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

2. При купувањето на стоката врз основа на бо-
новите што се снабдени со печат на Народната банка 
на ФНРЈ или поштата, потрошачите имаат попуст од 
60% од цената по која се продава стоката во слободна 
продажба, те, тие плакјаат во готово 40% од цената 
во слободна продажба и во ист износ се даваат купо-
ни снабдевени со споменатиот печат. 

3. Боновите заверени на начинот од точката 1 од 
ова решение можат да се користат само за купување 
стока, по слобдно формираните цени во слободна 
продажба, а не и за купување стока што се продава 
во трговијата по сврзаните цени. 

4. Претпријатијата што продаваат стока во сло-
бодна продажба должни се секои 10 дена да и подне-
сат извештај на надлежната филијала на Народната 
банка на ФНРЈ за примените купони на начинот што 
е прописан за правдање на продадената стока во тр-
говијата по сврзаните цени. 

Извештаите се поднесуваат до филијалата на На-
родната банка на ФНРЈ во следни срокови: до 13-чог 
во месецот за I декада, до 23-иот во месецот за II 
дека и до 3-иот за III декада на минатиот месец. 

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

Бр. 5563 
2 август 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен 
Го застапува 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ 

Инж. Милентије Попович, е. р. 
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439 ; 
Врз основа на чл. 13 со Уредбата за здравстве-

ниот преглед (фитолатодош ката контрола) на ово-
штагето во внатрешниот промет и овоштието наме-
нето за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46). 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ РЕОНИ ЗАРАЗЕНИ СО 

КАЛИФОРНИСКА ШТИТАСТА ВОШКА 
I. Се прогласуваат заразени со калифорниска шти-

тасте вошка (АѕрММиѕ регтсѓоѕиѕ Сотѕ!) долу наве-
дените реони: 

1) На територијата на Народна Република Србија: 
а) целата територија на Автономната Покраина 

Војводина; 
б) реоните на градските народни одбори: Бел-

град, Велика Плана, Косовска Митровица, Крагујевац, 
Пекј, Приштина, Светозарево, Смедерево, Титово У-
жице, Чачак и Шабац; 

в) реоните на околиските народни одбори: на 
околината белградска, ариљска (месните народни од-
бори Миросаљци, Церова,, и Латвица), љубичко-трнав-
ска (месните народни одбори Мрчајевци, Горичани, 
Лучице, Парменци, Катрга — Рошци, Мноковци), жич-
ка, моравичка (месните народни одбори Прилике и 
Ивањица), поцерока (•месните народни одбори Предво-
р ј а , Корман и Мрђеновац), пожешка (месните на-
родни' одбори Гугаљ, Јеленко, Тучково, П аир иште, 
Средње Добриле, Пилатовићи и Дљин), посаво-там-
навска (месните народни одбори Бељин, Дебрц и 
Суво Село), таковска (местен народен одбор Сави-
на«—Шаране) и титово-ужичког (месните наредни 
одбори* Севојна, Потпекј и Горјане). 

2) На територијата на Народна Република Хр-
ватска: 

а) реоните на градските народни одбори: Бјело-
вар, Вараждин, Винковци, Вировитице, Вуковар, Го-
спикј, Ђаково, Загреб, Карловац, Копривница, Нова 
Градишка, Осијек, Ријека (Сушан), Сисак, Славонска 
Пожега и Славонски Брод; 

б) реоните на околиските народни одбори: Бели 
Манастир, Бјеловар, Бриње, Гарешница, Глина, Го-* 
опикј, Грачац, Грубишино Поље, Валпово, Вараждин, 
Велика Горица, Винковци, Вировитице, Војник], Врхо-
вец, Вуковар, Дарувар, Доња Стубица, Доњи Мих«'-
љац, Дуго Село, Двор,, Ђаково, Ђурђевац, Жупања, 
Загреб, Златар, Иванец, Јаетребарско, Карловац, Кла-
њец, Копривница, Костајнице, Кралица, Крижевци, 
Кутина, Лудбрег, Нашице, Нова Градишка, Ковска, 
Огулин, Ораховица, Осијек, Пакрац, Петриња, По-
дравска Слатина, Преграда, Прелог, Самобор, Сисак, 
Славонска Пожега, Славонски Брод, Зелена, Наколец 
и Чазма. 

?>) На територијата на Народна Република Слове-
нија: 

а) реоните на градските народни одбори: Љ у -
бљана, Марибор и Цеље; 

б) реоните на околиските народни одбори: 
Горња Рад гон а, Доња Леидава, Камини (месните на-
родни одбори Вир, Домжале и Превоје), Крањ (ме-
сните народни одбори Пуштал, Стара Лока, Трата, 
Сора, Лог, Селца, Жа-бница, Крањ, Битње, Весница, 
Дупље, Каприца, Високо, Вел ес ево, Предосље и Шко-
фја Лока), Кршко (месните народни одбори Аргиче, 
Бизељско, Брежице, Чатеж, Дедња Вас, Добева, Гло-
боко, Је сенице, Капела, Коста ње в ица, Св. Криж, Кр-
шна Вас, Кршко, Десковец, Пишече, Сенуше, Севница, 
Сромље, Стара Вас, Стари Град, Видем, Здоле, Вучка 
и Липоглав), Љутомер, Марибор околица, Му рс« а Со-
бота, Ново Место (месните народни одбори' Бела 
Церкев, Добрушка Вас, Дале при Шкацјану, Ѓорше 

Сушице, Град миче, Јаблан, Каменче, Картаљево, Лоч-
на, Ново Место, Ореховица!, Пречна, Прекопа, Смоле« 
ња Вас, Штопиче, Стража, Шт. Јернеј, Шг. Петер, 
Шкоцијан, Шмарјешке Топлице, Шмарјета, Шмихед, 
Вавра Вас, Замешко, Збуре и Шмарје), Пољчане (ме-
сните народни одбори Шмарје при Јелшах, Св. Рок 
на Сотли, Зг. Ложница, Шенковец, Прихова, Чрешње-
вец, Зг. Бистрица, Жабље«, Лапо рје, Наколе, Студе-
нице, Пољчане, Св. Петер, Подчетртек, Безина* О м о т -
ница, * Рогатец т\ Слов. Коњице), Птуј, Толмин (ме-
сниот народен одбор Кобарид), Цеље околица (ме-
сните народни одбори Лашко, Св. Јуриј, Шкофја Вас, 
Соцка и Жалец) и Чрномељ (месните народни одбо-
ри Добличе, Градац, Грибље,' Подземељ (Примостек) 
и Странска Вас). 

4) На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: 

а) реонот на градскиот народен одбор Дер-
вента; 

б) реоните на околиските народни одбори: Бо-
сански Брод, Босански Шамац (месниот народен од-
бор Босански Шамац), Дервента, Модрич, Србац и 
Фојннца (месните народни одбори Кисељак и Фој-
ница). * 

ТЈ. Ова решение има важност до 1 мај 1951 го-
дина. 

Бр. 5216 
31 јули 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за- земјоделие 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодорова, с. р. 

460 . 

Врз основа на чл. 6 и 12 од Уредбата за работните 
норми („Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/48), доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ НОРМИ ГНУ 
900, ГНУ 200, ГНУ 601, ГНУ 701, ГНУ 400, ГНУ 410, 
ГНУ 440, ГНУ 814, ГНУ 361, ГНУ 301 И ГНУ 531 ВО 

ГРАДЕЖНИШТВОТО 

1. Работните норми за работите на пренесување 
материјал на градилиште ГНУ 900, работните норми за 
земјани работи ГНУ 200, работните норми за тесарски 
работи на зградите 601, работните норми за. браварски 
работи на зградите ГНУ 701, работните норми за бе-
тонски работи ГНУ 400, армирано-бетонските работи 
ГНУ 410, и машинско уградување на бетон ГНУ 440, ра-
ботните норми за работите за изработка надворешен во-
довод ГНУ 814, работните норми за покривачки ра-
боти на зградите ГНУ 361, работните норми за зидар? 
ски работи на зградите ГНУ 301, и работните норми за 
работите на боење со посна и мрсна боја на зградите 
ГНУ 531 печатени како одделни« изданија, составен се 
дел на ова решение и ке се применуваат на целата 
територија на Федеративна Народна Република Југо-
славија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
водна Република Југославија". 

Бр. 10630 
8 август 1950 године 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежништво и 
градежна индустрија 
Љупче Арсов, е. р. 
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481-
Врз основа ил овластувањата од точ. 69 од На-

патствие™ за спроведување на првите избори на ра-
ботничките совети и управните одбори на државните 
стопански претпријатија давам следно 

О Б Ј А С Н У В А Њ Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОМИСИИ ЗА ИЗРАБОТКА 
СПИСОЦИ НА ИЗБИРАЧИТЕ ВО ОГРАНИЧИТЕ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ПОГОНОТ, ГРАДИЛИШТЕТО, 
РАБОТИЛИШТЕТО И СЛИЧНО) И ЗА ГЛАСАЊЕТО 
ПРЕКУ ПОШТА ЗА ИЗБОРИТЕ НА РАБОТНИЧКИ 

СОВЕТИ 
1) Синдикалната организација на државното сто-

панско претпријатие што има иовекје огранци (пого-
ни, градилишта, работилница, филијали, пословници и 
слично) меѓусебно доста оддалечени, ке определи за 
секој таков огранок по една комисија за изработка 
списоци на избирачите, која ги има сите функции 
определени со Напатствие™ за спроведување на пр-
вите избори за работнички совети и управни од-
бори на државните стопански претпријатија за огра-
иокот при кој е формирана и има врска непосредно со 
изборната комисија на претпријатието. 

2) Кај државните стопански претпријатија, ипо 
имаат огранци (погони, градилишта, работилница, фи-
лијали, пословници, испостави и слично) вон од своето 
седиште, а овие огранци имаат само неколку >работ-
ници-службеницн така, што не можат да формираат 
одделни гласачки места, тогаш тие можат да гласаат 
преку пошта. Во таа цел изборната комисија на прет-
пријатието на секој таков огранок ке му испрати 
благовремено по една кандидатска листа и онолку 
гласачки ливчиња колку што има гласачи со н а п а т -
ствие за начинот на гласањето така, да работниците-
службениците запослени во нив можат да гласаат не-
колку дена пред самите избори, како би стасале 
гласачките ливчиња на изборната комисија на прет-
пријатето најдоцна на денот на изборите. 

Гласачот гласа на тој начин, што гласачкото ливче 
на кандидатската листа за која сака да гласа со евен-
туални изменувања во смисла на точ. 39 сг. 2 од 
Напатствие™ за спроведување на првите избори на 
работничките совети и управните одбори на државните 
стопански претпријатија го става во еден неадресиран 
плик, и го залепува. По тоа раководителот на огра-
нокот во присуство на сите гласачи ги става таквите 
пликови со гласачките ливчиња во еден заеднички 
плик, кој ке се запечати и експрес препорачано ке се 
испрати прек.' пошта до изборната комисија па прет-
пријатието. На адресираниот плик во уголот треба да 
се стави следен текст: „За изборите на работнички 
совети определени за денот ". 

Претседателот на изборната комисија на претпри-
јатието примените пликови на денот на изборите ке ги 
отвори во присуство на членовите на избирачкиот одбор 
и гласачките ливчиња не отворени ке ги стави во 
гласачката кутија. Во записникот на избирачкиот од-
бор ова ке се констатира, како и тоа дека пликовите 
стасале неп.овредени со назначување бројот на стаса-
ните гласачки ливчиња од секој огранок. 

Гласачките ливчиња што ке стасаат после денот 
на изборите нема да се земаат во оглед, т. е., ке се 
сметаат како да не стасале. 

Белград, 14 август 1950 година 
Го застапува 

Претседателот 
На Советот за законодавство и изградба на народната 

власт на Владата на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ 

инж Милентије Попович, е. р. 

Министерството на поморство™ на ФНРЈ, по извр-
шснето сравнување со изворниот текст, установило 
дека во текстот ка Правилникот за организација и 
работење на Југословенскиот регистер на бродовите 
•објавен во прилогот бр. 6 на ,,Службениот лист нп 
ФНРЈ" бр.41 од 21 јуни 1950 год. се поткрала долу 
наведената грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБО-

ТЕЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТЕР НА 
БРОДОВИ 

1) Во чл. 29 став 1 на место „одредува по своите 
технички прописи", треба да стои „одредува по важе-
кјите прописи". 

Бр. 12541 — Од Министерството на поморското 
на ФНРЈ, 12 август 1950 година. 

ОЛ СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
ИА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лиса Народне Републике Црне Горе", 
во бројот 15 од 31 мај 1950 година објавува: 

Указ за помилување лица осудени со извршни 
пресуди од околиските и окружните народни судови; 

Задолжително толкување на точката 9 и 11 на 
Указот за хотелот „Јадран" во Тиват и хотелот ,.Ви-
ро јевич" во Никшич; 

Решение за забранување да се продава и употре-
бува пастата за заби со марка „Одол" и „Саргов ка-
лодонт" како штетни и опасни по здравјето за лут-
јето; 

С О Д Р Ж А Ј 
Страна 

454. Задолжително толкување на чл. 122, 123 и 
124 од Законот за социјалното осигурување 
•на работниците и службениците и нивните 
фамилии — — — — 853 

455. Задолжително толкување на членот 88 точ. 
7 од Законот за државните службеници — 853 

456. Наредба за регистрација на задружните, ор-
ганизации, занаетски дукјлнн и работилници 853 

457. Решение за определување гранки на дејно-
ста на Советот за наука и култура на Вла-
дата на ФНРЈ 858 

458. Решение за користење бонови со кои се 
купува стока во трговијата по сврзани цени 

за купување стока во слободна продажба — 858 
459. Решение за прогласување реони заразени 

со калифорниока шгитаста вошка 859 
460. Решение за поим ену в ање во градежништво-

то работни норми ГНУ 900, ГНУ 200, ГНУ 
601,ГНУ 701, ГНУ 400, ГНУ 410, ГНУ 440, 
ГНУ 814, ГНУ 361, Ш У 301 и ГНУ 531 — 859 

461. Објаснение за определување комисии за 
изработка на бирачки списоци во странците 
на претпријатијата (погонот, градилиштето, 
работилиштето и слично) и за гласањето 
преку пошта за избирање работнички совети 869 

Исправка на Правилникот за организацијата и 
работењето на Југословенскиот регистер на 
бродови — — — — 86< 

Издавач: „Службена лист на Ф Н Р Ј " новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20. 
—! Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат ва Југословенското штампарско претпријатие, Белград . 


