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274. 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Влада-та на ФНРЈ, по предлог на Министерот на по-
морсгвото на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА 
ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ПОМОРСТВОТО НА ФНРЈ 

Член 1 
Се укинува Ге.нералната дир,екција на. трговската 

морнарица на Министерството на помо рот в ото на 
ФНРЈ. 

Член 2 
Ликвидацијата на дирекцијата од чл. 1 од оваа 

уредба ќе ја изврши ликвидационата комисија опре-
делена од Министерот на поморството на ФНРЈ. 

Член 3 
Правата и обврските на укинатата дирекција што 

Произлегуваат од нејзиното стопанско работење пре-
летуваат на соодветните претпријатија и тоа на: Ја-
дранската линиска пловидба, Јадранската слободна 
пловидба, Јадранската поморска агенција и Опскрбата 
на бродовите. 

Сите договори, што се однесува до набавките на 
материјали што ги склучила укинатата дирекција за 
1951 година, се пренесуваат на Јадранската линиска 
пловидба. 

Распоредот на инвентарот и на другите основни 
средства на укинатата дирекција ќе го изврши Мини-
стерот на поморството на ФНРЈ. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нуваат да важат Уредбата за оснивање Генерална ди-
рекција: на б р о д а р с т в о ^ на Министерството на помор-
с к о т о на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/47) 
и Уредбата за изменување на Уредбата за оснивање 
Генерална дирекција на б р о д а р с т в о ^ на Министер-
ството на поморство^ на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 114/48). 

Член 5 
Поблиски прописи за извршувањето на оваа уред-

ба ќе донесе, по потреба, Министерот на п о м о р с т в о ^ 
на ФНРЈ. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија ' . 

29 мај 1951 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на пом о,ро тв ото на ФНРЈ, -
Макс Бане, с. р. 

275. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) и том. 1 на На-
редбата за утврдување на производите на кои што 
цените ќе им ги определува Владата на ФНРЈ, Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ и Претседателот на 
Советот аа промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/50). а по предлог,,/ 
на Претседателот на Советот за промет со стоки Иа 
Владата на ФНРЈ и Министерот на финансиите наЈ 

ФНРЈ, Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУПНАТА ДРЖАВНА (СВРЗАНА) ЦЕНА ЅА 

МАК-ОПИУМ 
1. За мак-опиум се определува следна откупна др-

жавна (сврзана) цена и тоа -

За 1 кг мак-оинум (катран смола), со 11% морфин 
Дин. 1.760. 

'Доколку има повеќе морфин или помалку ед т о ј 
процент, цената му е сразмерно поголема или помала. ! 

Горната цена важи за 1 кг. нето тежина, франко 
вагон, шлеп или магацин на откупната станица, спо-
ред изборот на купувачот. 

2. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи откупната државна (сврзана) цена 
за мак-опнум определена со Наредбата за државните 
(сврзаните) цени на индустриските растенија по в:;-
дот и квалитетот од родот на 1949 година (^Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 76/48). 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ,,Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

IV бр. 2862 
7 јуни 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 Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. р. 

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

276. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на надво-
решните работи и од Претседателот на Советот за 
селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, 
донесува ( 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОТВРДА НА СПОГОДБАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА 

КОМПИРОЕАТА ЗЛАТИЦА 
1. — Се потврдува Спогодбата за сузбивање на 

комлшровата златица што ја склучија на 20 април 
3951 година во Париз претставниците на Федеративна 
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Народна Република Југославија, на Австрија и на Ита-
лија која што гласи: 

„На состанокот во Париз на 20 април 1951 година, 
под претседателството на г. др Билкине, Генералниот 
директор на Европската организација за заштита на 
растенијата, претставниците на Италија, на Австрија 
и на Југославија се согласија да им ја поднесат на 
своите односни влади следната спогодба на одобрение: 

Да би се спречило што е момено порано ширењето 
на заразата на компировата златица и масовата појава 
на овој паразит во подрачјата што се веќе заразени, 
делегатите на Италија, на Австрија и на Југославија 
сметаат за корисно и потребно да ја зајакнат борбата 
против компировата златица во подрачјата што се на-
оѓаат по должината на италијанско-југословенската, 
италијанско-австриската и австриско-југословенската 
граница и да ги координираат усилбите што ќе се 
преземат за таа цел во секоја од овие земји. 

За таа цел ги препорачуваат следните мерки: 
1) Општо испитување организирано за да се от-

к р и е на време сосема новата зараза во подрачјата 
кои се малку заразени или кои не се уште заразени 
со компировата златица; 

2) Уништување на компировата златица во по-
вршинските жаришта и во почетокот на заразата; 

3) Задолжителен хемиски третман во сите полиња 
со компир во подрачјата што се нападнати со ком-
лировата златица, бројот на третманите зависи од сте-
пенот и развојот на заразата; 

4) Именување постојани инспектори кои ќе бидат 
надлежни за организацијата и изводењето на сите 
преземени мерки за сузбивање на компировата зла-
тица ; 

5) Често изменување на обавестн за појавата на 
комппровата златица, за борбата против овој инсект 
и за резултатите добивени во застапените земји и 
олесненија за инспекторите што се надлежни за бор-
бата против компировата златица во пограничните 
области што се однесува до состанокот и размената 
на обавестите и искуството". 

2. — Денот на влегувањето во сила на оваа спо-
годба ќе го објави Министерството на надворешните 
работи во „Службениот лист на ФНРЈ", откога ќе 
прими обавести за одобрувањето на оваа спогодба 
од страна на владите на Австрија и на Италија. 

3. - Ова решение ќе се објави во „Службениот 
лист на Федеративна Народна Република Југославија". 

IV бр. 2787/51 
7 јуни 1951 година 

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

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

' Министер на надворешните работи, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско стопанство 
^ и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

2 7 7 . 
Врз обнова на чл. 18 од Уредбата за контрола на 

увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10 
и 90/48), а во в-рска со Указот на Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ за надлежноста и со-
ставот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/50), Октанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕВИЗИЈА НА НАБАВКИТЕ НА МАШИНИ И 

УРЕДИ ОД УВОЗОТ 
1. Со цел на ревизија на набавките на машини и 

уреди од увозот со цел да се исполни основниот 

план на капиталната изградба што е задолжителен по 
Петгодишниот план и одобрен од Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, при Советот за машиноградба 
на Владата на ФНРЈ се оснива Комисија за ревизија 
на набавките на машини и уреди од увозот. 

Претседател и членови на комисијата именува 
Претседателот на Советот за машиноградба на Владата 
на ФНРЈ. Во комисијата влегува и претставник на Ми-
нистерството на надворешната трговија на ФНРЈ. 

Претседателот на Советот за машиноградба на 
Владата на ФНРЈ ќе ја определи со правилник за 
работа организацијата и начинот на работењето на овач 
комисија. 

2. Без согласност од Комисијата за ревизија на 
набавките за машини и уреди од увозот, инвестито-
рите не можат да поднесат барање до Министерството 
на надворешната трговија на ФНРЈ за да им се одобри 
увоз на машини и уреди кои припаѓаат на следните 
стопански гранки: 

на гранката 117 03 00 00 00; 
на гранката 117 25 00 00 00, изземајќи 

ги производите од гранката 117.25 50 00 00 00 машини 
и уреди на изработка на сијалици; 

на гранката 119 11 00, ротациони машини. 
Се овластува Претседателот на Советот за маши-

ноградба на Владата на ФНРЈ да може во согласност 
со соодветниот претседател на сојузниот совет да ги: 
прошири групите на машини на кон што ќе се одне-
суваат прописите од оваа наредба. 

3. За да добие согласност за увоз на машини и 
уреди по прописите од оваа наредба, инвеститорите 
се должни да постапат на следен начин: 

претходно да утврдат дали имаат обезбедена де-
визна квота кај Министерството на надво-решната тр-
говија на ФНРЈ, и за тоа да и поднесат докази на 
комисијата; 

да и поднесат на комисијата на увид ревидирана 
програма на изградбата на инвестициониот објект 
Правилник за ревизија на програмите на изградба и за 
организацијата и работењето на комисијата за реви-
зија на програмите на изградба - „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 58/50 и чл. 8 од Уредбата за извршување 
планот на градежните објекти во 1951 година — ,.Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/51). 

Доколку инвеститорот не располага со ревидира-
на програма на изградбата, должен е да и поднесе 
на комисијата следни податоци: 

а) податоци за планските задачи врз базата на 
асортиманот на производството и на услугите; 

б) податоци за распоредот на машините и на уре-
дите (цртежи или скици во најмала размера од I : 250) 
и тоа како за оние што постоат, така и за машините и 
уредите што ќе се набават; 

в) рекаштулации на машинскиот парк со преглед 
на постоеќите и потребните машини и уреди и со 
пресметката на работното време по машините. Базата 
на пресметката на работното време за гранката 117 и 
119 се две смени, со тоа што основните машини (клуч-
ни) да мораат да работат во сите' три смени. 

Доколку комисијата установи дека поднесените по-
датоци не се потполни, може да бара од инвеститорот 
да ги дополни податоците. 

4. Кога се разгледува предлогот за увоз на ма-
шини и уреди, комисијата, проценувајќи ја оправ-
доноста на поднесеното барање, особено ќе испита 
дали спецификацијата, на машините и на уредите што 
треба да се увезат не содржи такви машини и уреди 
што се наоѓаат во списокот на расположивите машини 
и уреди кај Советот за машиноградба на Владата на 
ФНРЈ, односно дали овие машини и уреди се изра-
ботуваат во доволна количина во земјата. 

5. Комисијата1 за ревизија на набавките на машини 
и уреди од увозот откога ќе го оаагледа елаборатот 
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,донесува решение со кое може да одобри или да 
одбие увоз на машини и уреди. 

Комисијата е должеа да донесе свое решение во 
срок од 10 дена од поднесеното барања на инвести-
торот, односно од поднесувањето на дополнителните 
податоци о д страна на инвеститорот. 

6. Против решението од комисијата може да се 
подаде жалба во срок од 5 дена до Претседателот на 
Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ, ко ј 
донесува конечно решение. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
водна Република Југославија". 

Бр. 542 
30 мај 1951 година 

Министер на Влагата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

и . Борис Кидрич, с. р. 

2 7 8 . 
Врз основа на чл. 36 од Основниот закон за бу-

џетот и чл. 37 од Законот за даноците, а во врска со 
чл. 10 и 33 од Уредбата за данокот на промет на про-
изводите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/47) и про-
писите „од Уредбата за плаќањето во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СРОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА НА ДАНОКОТ НА ПРО-

МЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И НА ПАЗАРИШНАТА 
ДОБИВ 

1) По прописите од оваа наредба данокот на про-
мет на производите, пазаришната добив и разликите 
во цените на репродукционите материјали наменети 
за локалното производство ќе ги плаќаат: 

а ) сите државни стопански претпријатија без 
обзир под чија стопанска управа се наоѓаат; 

б) задругите и задружните сојузи и нивните прет-
пријатија; 

в) општествените организации и нивните прет-
пријатија; 

г) државните надлештва и установи; 
д) другите обвезници кои се должни по чл. 33 од 

Уредбата за данокот за промет на производите да во-
дат работни книги, осем обвезниците споменати во 
точ. 4 ст. 2 чл. 33 од Напатствието за извршување на 
Уредбата за данокот на промет на производите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 1/48). 

2) Сите обвезници од претходната точка на оваа 
наредба кои можат да извршат уплата со издавање вир-
мански налог, должни се следниот ден по истекот 
на секои пет дена во месецот да го уплатат данокот 
на промет на производите што е остварен по факту-
,рите наплатени во текот на минатите пет дена. Д р у -

гнте обвезници од претходната точка на оваа наредба, 
исто така, следниот ден по истекот на секои пет дена 
во месецот го плаќаат во готови пари со уплатница 
данокот на промет на производите што е остварен во 
текот на минатите пет дена. 

Во истиот срок и на ист начин како данокот на 
промет на производите овие обвезнини се должни да 
ја уплатат и остварената пазаришна добив и разли-
ките во цената на репродукционите материјали. 

Разликите што стануваат во трговската мрежа 
поради изменување на цените на стоките за широка 
потрошувачка што се продаваат по цените во слободна 
продажба, ќе се пресметуваат и ќе се книжат во ко-
рист односно на терет на одделната сметка на разли-
ките во цените на стоките во трговијата, по прописите 
од точ. 11 од Наредбата за пресметување и уплату-
вање на пазаришната добив и на разликите во цените 
на репродуктивните материјали наменети за локал-
ното производство као и за надокнада (регресот) на 
разликите станати во цените при продажба на стоките 
за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 3/51). 

3) Петдневните срокови по оваа Наредба ее сме-
таат: од 1—5, од 6—10, од 11—15, од 16—20, од 21—25 
и од 20— до последниот ден во месецот. 

Главната централа на Народната банка на ФНРЈ 
може да определи ка ј некои филијали и некои кому-
нални банки данокот на промет на производите и па-
заришната добив времено да се уплатуваат само два-
пати месечно, т. е. на 16-ти во месецот за првите 15 
дена и на 1-от во наредниот месец за вториот дел 
од минатиот месец, и тоа од страна на сите обвезници 
од точ. 1 на оваа наредба. 

4) Данокот на промет на производите што се плаќа 
по повод на утрошокот на производите во натамо-
шната фаза на призводството (меѓуфазен данок) и 
данокот на промет на производите, а евентуално и па-
заришната добив која се плаќа при земањето на про-
изводите за сопствени потреби, се плаќаат во срок 
о д пет дена по истекот на месецот во кој што се по-
трошени тие производи во натамошната фаза на про-
изводството односно во кој се земени за сопствени 
потреби. 

Данокот на промет на производите и пазаришната 
добив која се наплатува при исплата на сметките ќ е 
се уплатуваат во срокот предвиден со прописите о д 
Наредбата за наплата на данокот на промет на про-
изводите и на пазаришната добив при исплатата на 
сметките („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/51). 

5) Даночните обвезници ќе го плаќаат данокот н а 
промет на производите, пазаришната добив и разликите 
во цените на репродукциони материјали ка ј Народната 
банка на ФНРЈ, односно к а ј друга банка, на сметките 
што се определени со Напатствието за уплата на ПО-Ј 
одделни видови буџетски приходи по буџетите за 1951 
година на сметките ка ј 1 Народната банка на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 71/50) и со подоцне-
жните прописи. 

6) Филијалите на Народната банка на ФНРЈ, од -
носно другите банки при кои што се уплатува данокот 
на промет на производите само двапати месечно, ќе 
го вршат пренесувањето на состојбата (празнењето) 
на сметките на данокот на промет на производите 
на секој 5-ти и 20-ти во месецот, а другите филијали 
и други банки при кои што се уплатува данокот пет-
дневно, ќе го вршат пренесувањето на состојбата на 
овие сметки во последниот ден на секои пет дена в о 
месецот, т. е. на 5-ти, 10-и, 15-ти, 20-ти, 25-ти и по-
следниот ден во месецот. 

7) При пренесувањето (празнењето) на состојбата 
на сметките на данокот на промет на производите фи-
лијалата на Народната банка на ФНРЈ, односно кому-
налната банка, ќе му го одобрат на буџетот на околи-
скиот (градскиот, реонскиот) народен одбор делот о д 
данокот што му припаѓа а другиот дел што припаѓа на 
републичкиот и на сојузниот буџет ќе се пренесе на 
централата односно на оперативната филијала на На-
родната банка на ФНРЈ за дотичната народна репу-
блика, известувајќи ја и за вкупниот износ на напла-
тениот данок. 

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ, односно 
комуналната банка, ќе постапува што се однесува до 
пазаришната добив и до разликите во цените на ре-
продукциони материјали на досегашниот начин. 

8) Филијалата на Народната банка на ФНРЈ, од-
носно комуналната банка во -иднина ќе испраќа ката-
дневно до поверснството за финансии на околискиот 
(градскиот, реонскиот) народен одбор делови од уплат-
виците к, од вирманските налози за платениот данок 
на промет на производите од страна на даночните об-
везници од приватниот сектор, додека деловите; од 
у п л а т н и ц и ^ и од вирманските налози за платениот 
данок на промет на производи од страна на сите други 
даночни обвезници ќе ги задржува и самата ќе поли 
индивидуална и сумарна евиденција. 

Деловите од уплатннцнте и од вирманските на-
лози за платениот данок на промет на производите од 
страна на даночните обвезницп од приватното? сектор 



Сррмга 400 - Број 23 . СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

И деловите од уплатниците и од вирманските налози 
за платената пазаришна добив и за други видови при-
ходи од страна на сите обвезници филијалата на На-
родната банка на ФНРЈ, односно комуналната банка, 
ќе ги испраќа до поверенството за финансии на око-
лискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор со 
список на уплатените износи. 

9) Филијалата на Народната банка на ФНРЈ, од-
носно комуналната банка ќе поднесе во срок од пег 
дена по истекот на месецот до поверенството за фн-

, иансии на околискиот (градскиот, реонскиот) наро-
ден одбор извештај за наплатениот износ на данокот 
на промет на производите од поодделни даночни СО-
ЈУЗНИЦИ за кои таа води индивидуална евиденција, и 
,тоа за наплатениот износ во текот на минатиот месец 

' и за вкупниот наплатен износ од почетокот на го-
д и н а т а до крајот на минатиот месец за кој што се 

^однесува извештајот. Во овој извештај ќе се по-
к а ж е И вкупниот износ на данокот на промет на про-
.изводи што е наплатен од даночните обзезници од 
приватниот сектор. 

, / 10) Пов,еренсгвото за финансии на околискиот 
„(градскиот, реонскиот) народен одбор нема да води 
/ в о иднина индивидуална евиденција за наплата на да-
н о к о т на промет на производите за оние даночни об-
^везиици за кои што филијалата на Народната банка на 
',ФНРЈ, односно комуналната банка, е должна да ја 
( в о д и таа евиденција по точ. 8 од оваа наредба, туку 
, ќ е врши потребни проверки на исправноста на пре-
сметките и на уплатата на данокот од страна на да-

ѓмочните обвезници врз основа на податоците што ќе 
Ги вема во текот на месецот од евиденцијата на фи-

л и ј а л а т а на Народната банка на ФНРЈ, односно од 
/комуналната банка, а на крај на месецот ќе врши по-
г р е б н и проверки според месечниот извештај од фи-
л и ј а л и т е на Народната банка на ФНРЈ, односно од 

комуналната банка. 
( 11) Оваа наредба не се однесува до сроковите и 
ДО начинот на плаќањето на данокот на промет на 
јтронзћоднте и на пазаришната добив од страна на 
оние обвезници кои не се должни да водат работни 
книги и од обвезниците што ќе извршат некој промет 
случајно. 

12) Оваа наредба ќе се применува од 1 јули 1951 
Година кога престануваат да важат: а) Наредбата за 
сроковите за уплата на данокот на п,ромет на произво-
дите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/48), б) На-
редбата за плаќање на данокот на промет на произ-
водите при наплатата на фактурите преку државните 
кредитни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 40^49), в) соодветните одредби од Наредбата за 
пресметување и уплатување на пазаришната добие 
и разликите во цените на репродукциони матери-
јали наменети за локалното производство како и за 
надокнадата (регресот) на разликите станати во цените 
при продажба на стоките за широка потрошувачка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), и г) другите 
прописи што се во спротивност со одредбите од оваа 
наредба. 

Бр. 12000 
2 јуни 1951 година 

- ' Белград 
- л Министер на финансиите на ФНРЈ, 

V Добривоје Радосављевић с. р. 

279. 
Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на 

извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. Ш'48 
и 90/48) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА ЗА В Р Ш Е Њ Е РАБО-

ТИТЕ Н \ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 
I. Со извоз и увоз можат да се занимаваат сите 

дшкЈјВни стопански претпријатија, стопанските здру-
женија, претпријатијата на задружните и на опште-

ствените организации, како и други стопански органи-
зации, кои ќе добијат одделно одобрение од Мини-
стерството на надворешната трговија на ФНРЈ да 
имаат право да вршат работи на извоз и увоз. 

И. За да им издаде одобрение да имаат право Д1 
вршат работи на извоз и увоз Министерството на над-
ворешната трговија на ФНРЈ на претпријатијата, на 
стопанските здруженија и на друге стопански органи-
зации, треба тие да ги исполнуваат следните услови: 

1) да имаат соодветна организација за вршења 
работи на извоз и увоз; 

2) да имаат стручен комерцијален кадар. Стручно-
ста на комерцијалниот кадар треба да се состои во 
познавањето: техниката на надворешната трговија, 
девизните и други позитивни прописи, режимот на 
надворешната трговија на странските земји, техниката 
околу плаќањето и наплатите, како и во способноста 
на самостојно преговарање и склучување на купо-
продавни договори во земјата и во странство и во 
добро познавање на некои од странските потребни 
јазици. 

^ III. Молбата за издавање одобрение да се вршат 
работи на извоз и увоз треба да содржи, покрај пода-
тоците од точ. И на оваа наредба, и следни податоци: 

1) точен назив (фирма) и седиште; 
2) точна адреса, поштенски фах, телеграфска 

адреса и главни броеви на телефоните; 
3) ири кој орган, кога и под кој број е извршена 

регистрација на оснивањето на претпријатието односни 
на стопанската организација и ка,де е тоа објавено; 

4) вид на претпријатието по предметот на рабо-
тењето (производнтелно, трговско и др. ) ; 

5) кој Му е надлежен стопанско-упра-вни орган 
односно на која општествена или задружна организа-
ција е претпријатие; 

6) предмет на работењето; 
7) список на артиклите што ќе се извозат и увозат; 
8) име и презиме и точна адреса на раководителот 

на претпријатијатието, на стопанското здружение, од-
носно на стопанската организација. 

IV. Молбите за издавање одобренија да можат дг 
се вршат работи на извоз и увоз, со потребни образло-
женија, ќе се поденесуваат до главните управи за из-
воз и увоз на поодделни народни републики, кои ги 
испитуваат наводите на молбата и проверуваат далтг 
молителите ги исполнуваат условите од точ. Ц од оваа 
наредба, а потоа со своето мнение ги спроведуваат до 
Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ. 

Сојузните претпријатија и другите стопански ор-
ганизации од сојузен караткер ќе поднесуваат молби 
за издавање одобренија за да можат да се вршат 
работи на извоз и увоз непосредно до Министерството 
на надворешната трговија на ФНРЈ, које ги испи-
тува само наводите на молбата. 

V. Претпријатијата, стопанските задруженија и 
другите стопански организации што ќе добијат од 1-
брение да ги вршат работите за извоз и увоз, ќе 
бидат уписани во регистерот на претпријатијата што 
можат да се занимаваат со извоз и увоз, а кој се 
води при Министерството на надворешната трговија 
на ФНРЈ. 

VI. Претпријатијата, стопанските здруженија и 
другите стопански организации, кои што ќе добијат 
одобрение за вршење работи на извозот и увозот и со 
самото тоа во смисла на точ. V од оваа наредба се 
(регистрираат к а ј Министерството на надворешната 
трговија на ФНРЈ, должни се да го известуваат Мини-
стерството на надворешната трговија на ФНРЈ за сита 
измени што ќе настанат кај нив, а се однесуваат на 
податоците од тон. II и Ш од оваа наредба. 

МТ.Сите до сега издадени одобренија за вршењето 
на работите на увозот и извозот и извршените реги-

- страцин на тие одобренија кај Министерството на на-
дворешната трговија на ФНРЈ, во смисла на Наред-
б а ^ на Министерот на надворешната трговија на 
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ФНРЈ бр. 33289 од 24 август 1950 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/50), остануваат во сила. 

VIII. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата на Министерот на на-
дворешнава трговија на ФНРЈ за регистрацијата на 
стопанските претпријатија и здруженија на производи-
телните претпријатија што се занимаваат со работи 
на увоз и извоз бр. 33289 од 24 август 1950 годмна 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/50). 

IX. Оваа наредба влегува, во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

V бр. 16560 
7 јуни 1951 година 

Белград 

Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 
-к к. Милентие Поповиќ, с. р. 

280. 
Врз основа на чд. 4, 5 и 6 од Уредбата за II народен заем на Петгодишниот план на развитокот 

на народното стопанство на ФНРЈ и врз основа на чл. 6 од Правилникот за извршување иа Уредбата за 
П народен заем на Петгодишниот план на развитокот на народното стопанство на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА АМОРТИЗАЦИОНИОТ ПЛАН И ПЛАНОТ НА ЗГОДИТОЦИТЕ НА I! НАРОДЕН ЗАЕМ НА ПЕТГОДИ^ 

ШНИОТ ПЛАН НА РАЗВИТОКОТ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО НА ФНРЈ 
1. Износот на заемот се утврдува на 5.234,000.000 динари. 
2. Амортизацијата на заемот, исплатата на каматата и на згодитоците ќе се врши според следниот 

план: 

Остаток Полгодишна 5% 3% фонд полгодишен 
Извлекување на долгот отплата камата на згодитоците ануитет 

1 5.234,000.000 261,700.000 6,542.500 41,218.000 309.460.500 
2 4.972,300.000 261,700.000 - 13,085.000 41.218.000 316,003.000 
3 4.710,600.000 261.700.000 19,627.500 41,218.000 322,545.500 
4 4.448,900.000 261,700.000 - 26,170.000 41,218.000 329,088.000 
5 4.187,200.000 261,700.000 32,712.500 41,218.001) 335,630.500 
6 3.925,500.000 261,700.000 39,255.000 41,218.000 342,173.000 
7 3.663,800.000 261,700.000 45,797.500 41,218.000 348,715.500 
8 3.402,100.000 261.700.000 52,340.000 41,218.000 355,258.000 
9 3.140,400.000 261,700.000 58,882.500 41,218.000 361,800.500 

10 2.878,700.000 261,700.000 65,425.000 41,218.000 368,343.000 
11 2.617,000.000 261,700.000 71,967.500 41,218.00) "\ 374,885.500 
12 2.355,300.000 261,700.000 - 78,510.000 41,218.000 - 381,428.000 -
13 2.093,600.000 261,700.000 85,052.500 41,218.000 ; - 387,970.500 
14 1.831.900.000 261.700.000 91,595.000 41,218.000 - 394,513.000 
15 . 1.570,200.000 261,700.000 98,137.500 41,218.000 401,055.500 
16 1.308,500.000 261,700.000 104,680.000 41,218.000 407,598.000 -
17 1.046.800.000 261,700.000 111,222.500 41,218.000 - 414,140.500 
18 785.100.000 261,700.000 117,765.000 41,218.000 420,683.000 
19 523,400.000 261.700.000 124,307.500 41,218.000 427,225.500 
20 261.700.000 261,700.000 130,850.000 41,218.000 433,768.000 

5.234,000.000 1.373,925.000 824,360.000 7.432,285.000 

3. Пол-го дишниот фонд на ат одбитоците од 41,218.000 динари, наголем ен за номиналната вредност на 
обвезниците што ќе се навлечат со згода ток во износ од 29,277.000 динари, што изнесува вкупно 
70,495000 динари се распоредува на следен нач^н: 

1 згодиток од Динари 100.000 
2 згодигока од 

487 агодитоци од 
2617 згодптоци од 

26.170 згодитоци од 
29.277 згодитоци 

Бр. 12091 
1 јуни 1951 година 

Белград 

50.000 
10.000 
5.000 
2.000 

Динари 100.000 
100.000 

4,870.000 
13,085.000 

„ ^5^340.000^ 
Динари 70,495.ООО" 

Министер на фииа1нсиите ка ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

281. 
Врз секова на чл. 41 од Правилникот за приправ-

ничката служба, стручните испити и стручните курсеви 
во правната струка и за преминот на службениците од 
други струки во праша струка („Службен лисг на 
ФНРЈ", бр. 94/49) и чл. 4 од Уред-бата за должноста 
да се полага стручен испит на државните службен-ици 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 68 50) донесува.м 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД 
ПРАВНАТА СТРУКА ШТО НЕ ПОЛАГААТ СТРУЧЕН 

ИСПИТ 
I. Службениците од правната струка што не по-

лагаат стручен полит ќе бидат испитан-и, во смисла на 

членот 41 од Правилникот за приправничката служба 
стручниге испити и стручните курсеви во правната 
струка и за преминот на службениците од други стру-
ки во правната струка од оние правни области што ќе 
ги оп,редели старешината, односно органот надлежен 
за назначување. 

Испитувањето ќе се определува од следните прав-
ни области: 

1) Теорија на државата и правото (основи); 
2) Историја на Народната власт; 
3) Уставно устројство на ФНРЈ (вклучувајќи го 

изборниот систем и принципите на организацијата и 
задачите на народните одбори); 

4) Принципи на организацијата и функциониса-
њего на државната управа: 
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5) Стопански систем и стопанско законодавство 
на ФНРЈ; 

6) Политичка економија; 
7) Граѓанс,ко и фамилијарно пра,во; 
8) Кривично право; 
9) Трудово право; 

10) Управна постапка; 
11) Меѓународно јавно право; 
12) Меѓународно приватно право. 
При определувањето од кои правни области поод-

делни службеници од правната струка ќе бидат испи-
тани надлежниот старешина односно органот надлежен 
за назначување ќе го земе во обзир стручното знаење 
со кое службеникот располага и потребата на неговото 
стручно издигање. При тоа ќе води сметка да бидат, 
по правило, сите службеници од правната струка ис-пи-
тани од правните области цитирани под 1—6, доколку 
не ги совладале тие правни области на курсеви, школи, 
предавања и слично. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на пот-
пишувањето. 

Бр. 1477 
29 мај 1951 година 

Белград 
Претседател на Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата 

на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

282. 
Врз основа на чл. 26 од Уредбата за елементите на 

пената на чинењето, акумулацијата, фондот на рако-
водството и за централниот фонд на државните инду-
стриски производители!! претпријатија од локално зна-
чење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/48), а во вр-
ска со чл. 4 од Уредбата за слободна продажба и за 
цените на стоките за широка потрошувачка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/50 и 3/51), донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ ЗА УПЛАТА НА ДОПРИ-
НОСОТ ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО И НА 
СРЕДСТВАТА ЗА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ НА 
ДРЖАВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ!! ПРЕТПРИЈАТИЈА 

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ОД ОСТВАРЕНАТА 
ПАЗАРИШНА ДОБИВ 

1. — Точ. 2) од Решението за висината и начинот 
за уплата на доприносот за фондот на раководството 
и па средствата за слободно располагање на државните 
производителни претпријатија од локално значење од 
остварената пазаришна добив (,,Службен лист на) 
ФНРЈ", бр. 26/49) се менува и гласи: 

„2. Износите на доприносите што се одвлваат во 
смисла на точ. 1 од а) и б) на ова решение, ќе ги 
уплатуваат споменатите производителни претпријатија 
на одделни банковни сметки на околискиот односно 
градскиот народен одбор под чија стопанска управа 
се наоѓаат, и тоа најдоцна до 10-ти во месецот за сите 

^ износи одбивени во минатиот месец. 
Централата на Народната банка на ФНРЈ е дол-

^ Жна да отвори одделни сметки за уплата на доприно-
сите но ова решение, и тоа одделно за секој околи-
ски односно градски народен одбор. Називите на овие 
одделни сметки гласат: „Сметка на делот од пазари-
шната добив на локалното стопанство за фондот на 
раководството на претпријатието" и „Сметка на делот 
ед пазаришната добив за слободно располагање на 
претпријатието". 

Претседателот на советот за преработувачка инду-
стрија на народната република во согласност со мини-
стерот на финансиите на народната република ќе из-
даде поблиски напатствија за расподелбата и користе-

њето на средствата од доприносите книжени на оддел-
ните банковни сметки на4 народните одбори". 

2. — Советот за преработувачка индустрија на 
народната република ќе пропише напаствие за прене-
сувањето на нераспоредените акумулирани средства 
на допрнносите, по состојбата на денот на влегува-
њето во сила на ова решение, и тоа од „ С м е а т а на 
делот од пазаришната добив на локалното стопанство 
за фондот на раководството на претпријатието" и од 
„Сметката на делот од пазаришната добив на локал-
ното стопанство за слободно располагање на прет-
пријатието" кај Народната банка на ФНРЈ на одделни 
сметки на народните одбори отворени во смисла на 
претходната точка од ова решение. 

3. — Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,.Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1728 
8 јуни 1951 година 

Белград 
. Министер на Владата на ФНРЈ — 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ — 
Претседател на Советот за преработувачка 

индустрија, 
Рато Дугоњиќ, с. р. 

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

286. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за установување 

нови групи работи и платни разреди во уредбите што 
постоат за платите на работниците и учениците во сто-
панството и за определување специјални додатоци за 
вршење нарочно работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 95/48), а по предлог од Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПЛАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА РА-

СПОРЕДЕНИ ВО ЧЕТВРТИОТ ПЛАТЕН РАЗРЕД 
1) Месечната плата на учениците во трговијата кон 

после извршените 24 месеци учење до навршени 36 
месеци учење се распоредуваат во IV платен р а з р е д -
изнесува 1850.— динари. 

2) Месечната плата на учениците во трговијата на 
IV платен разред, наголемена во смисла на точ. 1 од 
Решението за наголемување месечните плати на уче-
ниците во трговијата во поодделни браниш на тргови-
јата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 1/50), изнесува: 

I гал 
а) за учениците запослени во трговијата на бои, 

хемикалии и железо 2.120.— динари; 
б) за учениците запослени во трговијата на ово-

штие и зарзават 2.030.— динари. 
3) Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а плаќањето по него 
ќе се врши почнувајќи од 1 април 1951 година. 

Бр. 7140 
10 април 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
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284. 
Врз основа на чл. 5 ст. 2 од Уредбата за време-

ните норми и времените технички прописи во граде-
жништвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/47), по 
предлог од Претседателот на Советот за сообраќај к 
врски на Владата на ФНРЈ , а во согласност со Прет-
седателот на Советот за градежни работи на Владата 
на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПЕЦИФИЧНИОТ КАРАКТЕР НА ГРАДЕЖНИТЕ 
РАБОТИ НА ИЗВОДЕЊЕ ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОН-

СКИ ВОДОВИ ОД СЛАБА СТРУЈА ' 
1) Работите на изводење телеграфско-телефонски 

водови од слаба струја се сметаат како градежни ра-
боти од специфичен карактер. 

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

Бр. 6881 
18 април 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај и 

врски, 
Тодор Вујасииовиќ, с. р. 

Согласен: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежни работи, 
Љубчо Арсов, с. р. 

285. 
Врз основа на чл. 8 од Уредбата за снабдување 

на населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48) 
и чл. 1 од Уредбата за изменувања и дополнувања 
на Уредбата за слободната продажба и цените на сто-
ките од широката потрошувачка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/51), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЊЕТО НА МАЛО ПРЕ-
РАБОТКИТЕ НА ТУТУН, ЦИГАРПАПИР И КИБРИТ 

1. Преработките на тутун, цигарпапир и ќибрит мо-
жат во иднина да ги продаваат на мало: 

а) претпријатијата на инвалидските организации во 
своите продавници; 

б) државните трговски претпријатија на мало во 
своите продавници (за мешовита стока, колонијална 
стока, папирници, книжарници); 

в) земјоделските задруги во своите продавници 
(за мешовита стока, колонијална стока, папирници, 
книжарници); 

г) угостителските претпријатија во ресторанти, ка-
фени, хотели, бифеи и сл. 

Сите продавачи на мало на преработки на тутун, 
цигарпапир и ќибрит должни се да се регистрираат 
задолжително кај надлежното 1товеренство на тргови-
јата и снабдување на околискиот (градскиот) народен 
одбор. 

2. Продажбата на големо на преработките на ту-
тун, цигарпапир и ќибрит ќе ја вршат исклучително 
претпријатијата на инвалидските организации. 

Претпријатијата од претходниот став должни се 
во своето работење да постапуваат подеднако спрема 
сите продавачи на мало на преработки на тутун, цигар-
папнр и ќибрит. 

3. На продавачите на мало на преработките на 
тутун, цигарпапир и ќибрит им припаѓа рабат про-
пишан со Решението за рабатите за преработки на ту-
тун, цигарпапир и ќибрит бр. 4116 од 17 март 1951 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/51). 

4. Ова решение ќе се применува зедиаш. 
Бр. 7966 

7 јуни 1951 година 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

286. 
Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здру-

женијата, соборите и другите јавни собранија, а по 
испитувањето условите од чл. 14, 15 и 16 од овој 
закон, донесуваа! 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕ-
ЊЕТО НА ПРОТИВПОЖАРНИОТ СОЈУЗ НА ФНРЈ 

Се одобрува според поднесените правила и про-
грама на работата оснивањето и работењето на Про-
тивпожарниот сојуз на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија со седиште во Белград, а со дејност 
на територијата на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

IV бр. 18525 
4 Јуни 1951 година 

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
Министер на внатрешните работи, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

2 8 7 . , . 
Врз основа на членот 13 точ. д) од Законот за 

здруженијата, соборите и другите јавни собири, а по 
исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од овој 
закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 

НА СОЈУЗОТ НА ДРАМСКИТЕ УМЕТНИЦИ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува според поднесените правила и про-
грама на работата оснивањето и работењето на Со-
јузот на драмските уметници на Југославија со седи-
ште во Белград, а со дејноста на територијата на Фе-
деративна Народна Република Југославија, 

Бр. 12742 
13 април 1951 година 

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

288. 
Врз основа на чл. 5 од Уредбата за задолжително 

полагање на стручните испити на државните службе-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/59), пропи-
шувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ НА СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ (НАМЕСТЕНИЦИТЕ) НА ЗАДРУЖНИТЕ И 

НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. За да им се овозможи полагањето на стручните 

испити и на службениците (наместениците) на задру-
жните и на општествените о,рганизации највисокиве 
управни органи на задружните односно на општестве-
ните организации можат да одлучат нивните службе-
ници (намеетеници) да полагаат стручни испити но 
прописите што важат за државните службеници и пргд 
испитни комисии пред кои што полагаат стручни ис-
пити државните службеници. 

2. На службениците (наместениците) на задружните 
односно на општествените организации што ќе поло-
жат стручен испит по програмите и пред комисиите 
што се предвидени за државните службеници, им се 
признава тој испит при преминувањето во државна 
служба. 

3. За кое звање ќе полагаат стручен испит поод-
делни службеници (наместеиици) ќе определат надле-
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змиите органи ,на задружните односно на општестБе- (материјали за репродукција) и за испораките што ќе 
анте организации според стручната спрема и работите се вршат по тие цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
што ги извршува службеникот (наместени-кот), ана- 9/51)." 
аогно на прописите за с т р у и т е и звањата. 2) Во ставот 2 тон. 9 во прет-последниот ред по-

4. Ова напатствие влегува во сила со денот на меѓу зборот „тие" и „определени" треба да се стави 
о-бјавувањето во ,службениот лист на Федеративна збо,рот „цени" и на кра ј на истиот став место точк^ 
Народна Република Југославија". . треба да се стави запирка и да се додаде: „доколку 

Е Р' 574 се во прашање материјали за градење што се наме-
29 април 1961 годи,на - пети за инвестиции". 

Секрета,р на Владата на ФНРЈ Бр. 1468. - Од Министерството на финансиите на 
ѕа персонална служба, ФНРЈ, 19 мај 1951 година. 
Вељко Зековиќ, С. Р. инииимвмцгтттаадшимп 'и. итн,. ни, ^ 

н ВНИМАНИЕ НА ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ Во -,Службениот лист на ФНРЈ" бр. 26/51 испра-

во извршеното упоредување со изворниот текст уста- тена е до сите претплатници чековна уплатница за до-
нови дека во Кривичниот законик на македонски ја- плата на претплатата до крајот на годината. Срокот 
ана, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 13 за уплата е 15 јули о. г. На сите кои до тој срок не 
ед 9 март 1951 година, се потерале долу цитираните ќе ја уплатат разликата од 250 дин. за еден примерок 
грешки и дава следна ќе им биде обуставено натамошното испраќање на 

И С П Р А В К А „Службениот лист јш ФНРЈ". 
НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК " " " " " " ' ' ' ' 1 " ' п ' п Т Т Т 1 ' ' " " " 

1) Во чл. 48 ст. (1), петтиот ред зборовите „по- „ ^ и Д Р Ж А Ј : Страна 
мала" и „поголема" да се заменат со ,,помал" и ,.по- 2 7 4 - Уредба За укинување Генералната Ан-
толек", рекцнја на трговската морнарица на Мини-

2) Во чл. 84 првиот став, третиот ред наместо л , в стерството на п о м о р с т в о ^ на ФНРЈ 397 
„од издржувањето" треба да стои ,,од извршувањето", 2 7 5 , Н а Р е д 5 а з а откупната државна (сврзана) 

3) Во чл. 169 ст. (4), четвртиот ред, наместо ,,до. „ в ^ е н а з а мак-опиум - 397 
кажувања" треба да стон . докажува" 2 7 6 - Р е ш е н и е з а потврда на Спогодбата за су-

4) Во чл. 195, вториот став. наместо „ (3 ) " треба збивање на компнровата златица 397 
да се стави (2)" 2 7 ' ' Наредба за ревизија на набавките на ма-

5) Во чл. 352,' ст. (1), четвртиот ред на-место ,,те. 0 7 8 " " и в и " У р е Д и о д у в о з о т 3 9 8 

шии" треба да се стави „штетни"." 2 7 8 ' Н а Р е д б а з а сроковите за уплата на дано-
Од Президиумот на На,родната скупштина на к о т н а п р

л
о м е Т " 3 п р о и з в о д и т е и н а п а 3 а Р и ' , 0 0 

ФНРЈ, Белград. „ „ итната добив 399 
- „ „ „ 379. Наредба за издавање одобренија за вршење 

Министерството на финансиите на ФНРЈ по извр- работите на извозот и увозот 400 
шеното сравнување со изворниот текст установи дека 2 8 0 - Решение за амортизациониот план и пла-
по текстот на Решението за пресметување и уплату- и о т н а згоднтоцнте на II народен заем на 
вање на пазаришната добивка на материјалот "за гр"а- Петгодишниот план на развитокот на народ-
дење што е наменет за инвестиции, објавен во „Слу- , ' Ч "ото стопанство на ФНРЈ 401 
жбениот лист на ФНРЈ"., бр. 22 од 2 мај 1951 година V 2 8 1 ' Решение за испитување на службениците 
се пот крале ДОЛУ цитираните грешки, -и дава следна ОД правната струка кои што не полагаат 

И С П Р А В К А Г " с т Р У ч е н и с ш ' т 4 0 1 

НА РГШГНИРТО 'ЗА ПОГГ'ЛГТГВН1.С И , , П Т Т У 82.1 Решение за изменување и дополнение на 
М Њ Г н Г К р и . ^ а т а н 5 м а т р р м " Решението за висината и начинот за И Л О Т Ча Ѓ р Т р ^ р п . т п р н а м г н р ^ ^ а уплата на д о п р и н о с за фондот на рако-ЈАЛОТ ЗА ГРАДЕЊЕ ШТО Е НАМЕНЕТ ЗА в о д с т в о „ н а с р е д с т в а т а з а слободно распо-

п п в с л л и ц и и летање - на државните производителни прет-
к а почетокот на став 2 точ. 2) и на почетокот на, „„„јахија од локално значење од оствари 

точ. 4) место зборовите: „Државните и задружните н а т а п а з а р и ш „ а д о г , „ в 402 
,занаетчиски дуќани треба да стои: „Државните, за- 283 Решение за платите на учениците во трго. 
д р у ж и т е и приватните занаетчиски дуќани". вијата распоредени во IV платен разред - 402 
ЛНРТ - - М 1 ш и с т е р с т в 0 т 0 н а Ф и н а н с и и т е на 284. Решение за специфичниот карактер на гра-
ФНРЈ, 19 мај 1951 г о д и н а . ^ ^ ^ ^ ^ дежннте работи на изводење телеграфско-

Мпнистерството на финансиите на ФНРЈ по изер . телефонски водови од слаба струга - - - 403 
левото сравнување со изворниот текст установи дека 2 8 5 ' Р е ш е н ' 1 е з а н а ч и н о ^ " Л Т Г Г п п , п и п и Ѕ 
го текстот на Наредбата за цените на материјалот за п р е р а б о т к и т е ^ тутун, шиарпапир^ и^ки- ^ 
градење што' е наменет за инвестиции, објавен во „о-, , ' р и т „ „„,, л „„ „„„, ,„„„ с т л 1Г 
Г ^ ж Л е н и о т чист ПП ФН,РТ" Лп 99 отт 9 ма! 104 гп 2 8 6 - Решение за одобрување на оснивањето и 

с л у ж б е н и о т лист на ФНРЈ , бр. П од 1 мај 1951 го- работењето на Противпожарниот сојуз на 
дина се поткрале долу цитираните грешки, и дава ФНРЈ - - - - - - - - - - - . - - 403 
с л е д , " а н Р П о А р I/ а 2 8 7 - Решение за одобрување оснивањето и рабо-

И Ш г А о К А тењето на Сојузот на драмските уметници 
НА НАРЕДБАТА ЗА ЦЕНИТЕ НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА н а Југославија - - - - - - - - - 403 

ГРАДЕЊЕ ШТО Е НАМЕНЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ 288. Напатствие за полагање стручни испити на 
1) Во точ. 7 место зборовите: „по цените опреде- - ^ с л у ж б е н и ц и т е (наместеннците) о д задру-

лени во смисла на ставот 1 точ. 1 на оваа наредба, жните и д р у ш т в н и т е организации 403 
со тоа разликата помеѓу тие цени и определените по- Исправка на Кривичниот законик 404 
ниски единствени цени да ја уплатуваат како разлика Исправка на 'Решението за пресметување и упра-
во цените во смисла на прописите што постојат." треба тување на пазаришната добивка на мате-
ва стои: „по повисоките единствени (комерцијални) ривалот за градење што е наменет за инве-
цени формирани во смисла на прописите од Решението стиции 404 
за фо,рмирање повисоките единствени цени (комерци- Исправка на Наредбата за цените на материја-
јални) цени за суровини, полупроизводи и производи лот за градене што е наменет за инвестиции 404 
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