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124. 
На "основа членот 23 Законот за Национализаци-

ја на приватните стопански претпријатија. Владата 
Ф Н Р Ј издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕНЕСУЕЊЕ ПОСТРОЈКИТЕ И СПОЈУЕЊЕ 
ИА НАЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА СО 
ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА 
ПРЕТХОДНИ ПОПИС И ПРОЦЕНА НА ИМОТОТ 
НА ОВИЕ НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) До донесуењето Уредбата за постапка со на-
ционализираниот имот во смисла на членот 23 Зако-
нот за национализација приватните стопански прет-
пријатија, можат нациoнализираните претпријатија 
во хитни случаи да се спојуат со државни стопански 
претпријатија како и да пренесуат поедини построј-
ки на националиаираните претпријатија на држав-
ните стопански претпријатија само по барање на 
надлежниот министер а по постапката пропишана во 
оваа наредба. На националиаираните кредитни прет-
пријатија не се однесуат прописите на оваа наредба. 

2) Решењата за струењето на национализирдни-
те претпријатија со државни стопански претпријати-
'јв, за пренесуење движниот и недвижниот имот на 
национализираните претпријатија (основните сред-
ства) на државни стопански претпријатија како и за 
употребата на овој имот во цели на државните сто-
пански претпријатија, ќе се донесуат по постоекјите 
(прописи за државните стопански претпријатија. 

3) Кон струењето и пренесуењето на имотот на 
иационализираните претпријатија може' да се при-
стани дури после извршената претходна постапка на 
попис (описен попис) и процената на имотот на .на-
ционалиаираните претпријатија кои што се спојуат 
односно пренесуат. 

Пописот и процената ќе ги врши комисија која 
што ја сочинуат судија на надлежниот окружен суд, 
ко ј што раководи со работењето на комисијата, 
претставите л на административно-оперативниот ра-
иоводач на националнанааното претпријатие и еден 
стручњак спрема видот на претпријатието. 

Комисијата е должна точ,но да го опише имотот 
(средствата на производството) кој што се спојуе од-
носно пренесуе, да изврши процена на овој имот 
Опрема н^егов!ата стварна прометна вредност и да г о 

Означи државното стопанско претпријатие со кое 
што имотот на нади анализираното претпријатие :е 
спојуе одвоено на кос што се пренесуе. 

Комисијата на ист начин ќе постапи со нацио-
нализираниот имот и кога се врши сгаојуење на две 
рационализирани претпријатија, кога на национали-
зирано претпријатие му се додава имот на државно 
Стопанско претпријатие со тоа, да национализирано-
то претпријатие и натаму постои како државно сто-
панско претпријатие. Исто така ќе се постапи и Кога 
ашот на национализирано претпријатие привремено 
1е дава ма употреба на државно стопанско претпри-
јатие. 

4) Барање за образуење комисија врз основа на 
донесено решеше за спојуењето односно пренесуе-

њето на имотот (точ. 2) поднесуе адм)инистративн0-
оперативниот раководач на н.ационализираното прет-
пријатие на надлежниот окружен суд и истата има 
да се образуе во срок од два ден а по истакцуењето 
на барањето. Работењето на комисијата има да се 
смета за житно. 

5) Комисијата за почетокот на работењето ќе го 
обавести поранешниот сопственик кој што моокЈе' 
лично или преку застапник д,а присаствуе на рабо-
тењето на комисијата. Ако местото на живеењето 
на поранешниот сопственик не е познато, денот за 
,почетокот на работењето на комисијата ќе се обја-
ви на судската табла. Ако е поранешниот сопстве-
ник иностран државјани,н и се навогјл в,о иностра-
ство, обавестуењ^ето за почетокот работењето на 
комисијата ќе му се достави н а дипломатското 
претставништво на земјата чиј државјанин е пора-
нешниот сопственик и ќе се одреди рочиште за оро-
чена во срок кој што дозволуе да поранешниот соп-
ственик може да биде ирис а тен односно да може да 
именуе свој застапник. 

6) Поранешните сопственици имаат право да и 
даваат обавестуења на комисијата, да ставуат свои 
предлози и забелешки. По извршената работа пора-
нешните сопственици можат да даваат во записник 
или одделно свои забелешки на работењето и про-
цената на комисијата, кои што ќе се претресуат, кога 
ќе биде започната редовната постапка за процена 
имотот и з а одредуење надокнада. Поранешните соп-
ственици задржуат право на жалба нД работењето 
на комисијата, која ш т о к е можат да ја стават во 
редовната постапка за одредуење надокнада За на-
ционализираниот имот. 

7) Комисијата својата процена заедно со запи-
сниците и другиот материал по завршената процена 
ќе го положи к а ј надлежниот окружен суд. 

8) -Оваа претходна постапка на попис и процена 
може да Ое примени сама на ,имот на национализи-
рани претпријатиј,а кој што се пренесуе односно на 
национализирани претпријатија кои ш т о ' се спојуат 
со државни стопански претпријатија. Претходната 
постапка има значење на обезбедуење докази за 
редовната поста,пка за надокнада за национализи-
раниот имот. 

9) Прописите на Наредбата на Владата ФНРЈ од 
16 декември 1946 година кои што се во противност 
со оваа наредба нрестануат да важат. 

10) Оваа наоедба влегле во сила одма. 
Ѕр. 1230 

27 февруари 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

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

Претседател 
на Стопанскиот совет на Влагата ФНРЈ 

и Министер на индустријата, 
Борис Кидрич, с. р. 
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125. 
По укажана потреба, а во врска со в л е ч е њ е т о 

во сила на Правилникот за сметковната и благајнич-
ката служба ка ј поштите, пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДНЕВНИЦИ-
ТЕ НА ПОШТАРКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ЗА СПРО-

ВЕДУВАЊЕ ПОШТАТА 

Член 1 
Членот 4 на Правилникот з д ,дневниците нл по-

штенските службеници за спроведувале поштата се 
мењава и гласи: 

„За одмор на пеш маските службеници кои што 
ја спроведузт поштата нд железниците, бродовите 
и сувоземпите патишта надлежните управни пошти 
ќе изнајмуат жилишта в-о оние места дека тоа по-
требата бара со тоа, да закупнината з л истите ја 
сносат службениците кои што ја спрзведуат пошта-
та и кои што ^е користат со овие жилишта, 

Во таа цел на службениците кои што \а спрове-
дуат поштата на релации дека што постоат изнајме-
ни жилиштд а кои што се користат со овие станови 
ќе им се обустави соодветен процент од дневница-
та. Овие обустави управните пошти ќе ги улагат на 
одделна штсч,иа книшка од која што секој месец ќе 
подигаат потребни износи за исплата НА ЗРК'̂ тТИ-
ната за изнајмените жилишта." 

Бр. 2701 
5 февруари 1947 година 

Белград 
Министер ца поштите, 

др Драго Марушич, с. р. 

126. 
На основа чл. 1 Уредбава за пла,нска расподелба 

и потрошуачка на стоката и точ. II Реш'ењето на 
Стопанскиот сзвет за одредуење предмети кои што 
спагјаат под планска расподелба и потрошуачка од 
12 мај 1945 година, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СТАВАЊЕ ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И 
ПОТРОШУАЧКА КАУСТИЧНА, АМОНШАЧНА И 

КРИСТАЛНА СОДА 

1) Каустична сода, амонијачна сода и кристална 
сода се ставаат под планска расподелба и потро-
шуачка, 

2) Сите количини на каустична, амонијачна и 
кристална сода имаат да се пријават во срок од 15 
дена од влегуењето на оваа наредба во сила: 

а) индустриските претпријатија до Министер' 
ствотз на индустријата ФНРЈ; 

б) трговските заведенија (преку министерствата 
на трговијата и снабдуењето на народните републи-
ки) до Министерството -на трговијата и снабдуење-
то ФНРЈ; 

3) Со оваа наредба се ставаат вон сила Наред-
бата бр. 62ШО од 29 август 1946 -година („Службен 
лист ФНРЈ" бр. 73/46), доколку се однесуе на пу-
штање во слободна продав-ачка ^аустична сода, и 
Наредбата бр. 57631 (ЈД 4 јули. Ј94Ѕ година („Слу-
жбе-н лист ФНРЈ" бр. 5о/46) за п у ш т а л е во слободна 
продавачка кристална ^сода. 

4) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об-
јавуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 801?2 
21 февруари 1947 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др Заим Шарац, с. Р-

127. 
На основа чл. 4 Законот за инспекцијата на тру-

дот издавам 

Н А Р Е Д Б А 

З А О Б Р А З У Е Њ Е И Н С П Е К Т О Р А Т Н А Т Р У Д О Т З А 
П О М О Р С Т В О Т О В О С П Л И Т И И Н С П Е К Т О Р А Т Н А 
Т Р У Д О Т З А П О М О Р С Т В О Т О Н А Р И Ј Е К А ( С У Ш А К ) 

Член 1 
За- вршење служба на инспекцијата н а трудот во 

поморство^ се оснизаат Инспекторат на трудот за 
пом-орството во Сплит и Инспекторат на трудот за 
поморство^ на Ријека (Сушак). 

Член 2 
Териториал,ната надлежност на Инспекторатот на 

трудот за помор СТЕ ото на Ријека (Сушак) го обвакја 
подрачјето на морскиот брег северно од Линијата 
која што, одејкји од отво,рено море на исток, поминуе 
со каналот мегју острвата Силба и Св. Петар, ,потоа 
оди спрема север до каналот мегју острвата Паг и 
Раб, а одтамо низ тој канал на исток до копното дека 
се свршуе на пет морски миљи јужно од Јабланец. 
Инспекторатот на трудот за поморството во Сплит 
е надлежен за подоачјето на морскиот брег јужно 
од наведената линија. 

1 Член 3 
Оваа наредба влегуе во сила со денот на објаву-

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

Бр. 2431 
18 февруари 1947 година 

Белград 

'Министер на трудот, 
ВИЦЈСО Крстулович, с. р. 

128. 
Р Е Ш Е Њ Е 

З А З А М Е Н А Н А У К И Н А Т И Т Е Т А К С Е Н И Х А Р Т И И 

Како со членот 6 Уредбата за привремената та^ 
рифа за данокот на промет на производите („Слу-
жбен лист ФНРЈ" бр. 106/46) се укинати и таксите 
на договори за закуп н а зградите, жилиштата и 
локалите, на млинските сметки, на пресметките на 
есконти и есконтни листи - I о 

р е ш а в а м : 

Да сите околиски и градски народни одбори^ 
чии благајни вршат продавачка на таксените хартии^ 
одма комисиски извршат поништуење на таксата на 
договорите За закуп на зградите, ж ш м н т а т а и лока-
лите, на млинските сметки, на пресметките на есконтл 
и на есконтните листи. Благајните потоа ќе се раз-
должат со износот на поништените такси, а опоме-
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датите обрасци понат- му ќе ги продаваат како пла-
тива обрасци по цената ка израбогуачката, која што 
на ние е означена. 

Лица кои што имѕгат напред поброени таксени 
хартии од последната емисија, а кои што се исправни 
и неупотребуени, можат во срок од 60 дена по обја-
вувањето на ова решење во „Службениот лист ФНР.Ј" 
да ги заменат за готови пари со одбиток на прови-
зија 3 на сто од износот на таксата. Исплатата за 
овие таксени вредности ќе се врши од текукјите 
приходи од продавачката на таксените вредности. 

Решената за замена ќе ги донесуат околиски:е, 
градските народни одбори, а во Белград исклучиво 
Благајната за продавачка на таксени вредности. 

VIII бр. 840 
27 февруари 1947 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

129. 
Во смисла прописот од членот 17 Законот за 

еднообразного сметководство, а по предлог на Ми-
нистерот на трговија Ја и снабдуењето ФНРЈ, про-
пишуам 

ОБВЕЗНИ КОНТНИ ПЛАН ЗА ТРГОВСКИ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА НА ГОЛЕМО И НА МАЛО СО 
ВАЖНОСТ ОД 1 ЈАНУАРИ 1947 ГОДИНА 

Новиот сметхсзен план е објавен во второто из-
дание свеска бр. 34 Збирката на законите. 

Со тоа престануе да важи Сметковниот план за 
трговски претпријатија со сортирање, преработка и 
доработ'уачка на стоката („Службен лист ФНРЈ" бр. 
13/46) и Сметковниот плаг за трговски претпријатија 
кои шхо се бават со купо-поодавачка н а стока 
(„Службен лист ФНРЈ ' бр. 14/46). 

IV бр. 167 
8 февруари 1947 година 

Белград 

3?ст. Министер на финансиите^ 
Министер на индустријата, 

Борис Кидрич, с. р. 

Стопанскиот совет на Владата ФНР1, по изврше-
ното сравнуење со изворниот текст установил оти во 
текстот на Правилникот за заклучуење договори за 
продавачка и купуачка сгока, објавен во бр. 11 
„Службениот лист ФНРЈ" од 7 февруари 1947 го-
дина, се поткрала долу наведената грешка и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАКЛУЧУЕЊЕ ДОГОВОРИ 

ЗА ПРОДАВАЧКА И КУПУАЧКА СТОКА 

Во чл. 7 сТ: I точ. 6, во првиот ред наме;стз збо-
ровите „социглн,и услови' треба да се стави: „спе-
вдаш услови 

Од Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ,, февру-
ари 1947 годи-на. 

о д л и к о в а н и а 
- ј5 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна Народна 

Република - Југославија 
по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за умешност во командуењетз, покажана 

храброст и особени заслуги за народ стечени во те-
кот на народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
капетан Ступар М. Давид; 
потпоручник Вишекруна Ј. Лазар, 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА ПГ РЕД: 
капетан Рајковић А Милош, 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Ракић А. Видоје; 
заставник Вигњевић Д Рате; 
ст водници: Дудуковиќ М. Славко, Грлица Н. 

Арап и Штрбац С Мичан; 
Б О Л Н И Ц И . Тозјковић Ј, Ђорђе и Раукар М. Иван; 
мл, водник Петковић М. Марко; 
десетар Ганибеговић Л Смајо; 
боран Калоперовић Т, Славко; 
Божил Д. Саво и Митошевић П Драго, 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
капетани: Фидлер Ј. Емил и Жељковић М. Јусуф; 
поручник Цвитко М. Иван, 
потпоручник Рађеновић Ђ Ђурађ; 
заставник Цветичанин Ј. Мићо; 
мл, водник Стојић Ф, Иван: 
Половина Н, Душан 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водник Богојевиќ Ј, Раде; : 
мл. водник Секерус Р. Весели; 
борци: Чекић С. Витомир и Сударевић Ф Иван. 

Бр. 508 
14 октомври' 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р. 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ листови 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 

и ХЕРЦЕГОВИНЕ 
„Службени лист Народне Републике Босне и 

Херцеговине" во бројот 6 од 5 февруари 1947 година 
објавуе: 

Уредба'за курсевите за неписмени; 
Уредба за цените за градежните услуги на до-

бивката и расподелбата добивката на државните 
градежни претпријатија од локално значење; 

Напатствие за елементите од кои што се состои 
цената на градежните услуги на државните градежни 
претпријатија од републиканец значење; 

Решење за пресме^ање непредвидената' добивка 
кај работите ^а кои што не било возможно да се 
утврдат ,норм^ на тронжовите на државните гра-
дежни претпријатија од рецубликанско значење; 

Рушење за^ п о р о ц и т е ; на општите трошкови на 
градилиштето И1 ир отровите т управата и предавач' 
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ката како и постоците на додаците на бруто плати 
на работната сила -во цените на градежните услуги 
на државните градежни претпријатија од републи-
к а н е ц значење; 

Решење за постотокот на предвидената добивка 
со кој што државните градежни претпријатија ед 
републиканец значање ќе располагат самостојно; 

Решеше за постотокот на непредвидената добив-
ка со мој што државните градежни претпријатија од 
републиканец значење ќе располага С О М О С Т О Ј Н О , 

Решеше за класирање на државните угостителски . 
претпријатија на територија н а Народна Републи.ка 
Босна и Херцеговина; 

Наредба зз категоризација на државните угости-
телски претпријатија на територија на Народна Ре-
публика Босна и Херцеговина; 

Решење за одредуење постотоко'г на трошковите 
на режијата и на стопата на добивката за државните 
угостителски претпријатија од локално значење; 

Решеше за постотокот на предвидената добивка 
кој што ќе се книжи во корист на банков,ната сметка 
на државните градежни претпријатија од републи-
к а н е ц значење; 

Решење ЗЃ височина на постотокот на вонредната 
добивка на државните уго,стителски претпријатија со 
кој што претпријатието ќе располага самостојно; 

Решеше за височина на делот на добивката на 
др-жавните угостителски препријатиЈа со кој што ад-
министративно-оперативниот раководач ќе располага 
самостојно; 

Решење за одредуење постотокот од вкупната 
редовна добивка на државните угостителски претпри-
јатија, кој што се книжи во корист на претпријати-
ето односно административно - оперативниот рако-
водам 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИАЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 3 од 7 февруари 1947 година објавуе: 

Наредба за категоризација на државните угости-
телски претпријатија; 

Решење за организација на Агенцијата и повере-
ренствата за тЈзанспортна работа на територија на 
Народната Република Македонија; 

Решење з а основата за пресметан^ на непредви-
дената добивка кај расходите на градежните работи 
За кои што не достигаат потребни елементи За утвр-
дуење нормите на расходите;" 

Решење за утврдуење постотокот на предвиде-
ната добив,ка која што ќе се книжи н а банковна 
сметка на градежните претпријатија од републикан-
ска значење во Народна Република Македонија и во 
Просек тан т с к и о т биро за Македонија. 

Во бројот 4 од 13 февоуари 1947 година објавуе: 
Закон за избор на одборници на народните од-

бори; 
Решеше за организација и делокруг на ^ о п е р а -

тивната комисија при Претседателството на Владата 
на Народна Република Македонија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 3 од 1 февруари 1947 година објавуе: ' 

Пословник на Народната скупштина на Народната 
Република Црна Гора; 

Закон за Президиумот на Народната скупштина 
ца Народната Република Црна Гора; 

Закон за овластуење Претседателството на Пре-
зидиумот на Народната скупштина на Народната Ре-
публика Црна Гора да решава молби и жалби упа^ 
теми на Народната скупштина на Народната Репу-
блика Црна Гора; 

Решење за о с т а в а њ е Министерството на народа 
ното здравје и Министерствот,о на социалната поли-
тика во едно министерство, Министерството на трго-
вијата и снабдуењето и Министерството на индустри-
јата и рударството во едно министерство; 

Уредба з а регулирање пр ина длежно ерите на 
претседателот и судиите, и дневниците на судии ге-
поротниците на народните судови во Народна Репу-
блика Црна ГораГ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народов новине", службениот лист на Народ-

ната Република Хрватска, во бројот 15 од 18 ф е в р у 
ари 1947 година, објавуат: 

Решеше за начинот на набавуење рациониранн 
индустриски производи; 

Решеше за промена ,на Решењето за одр'едуење 
места во кои што снабдуењето со рационирани жи-
вотни продукти ќе се врши преку потро пту ачки 
карти; 

Решеше за постотокот на општите трошкови 
(режијата) за државните угостителски претпријатија 
од републиканец значење. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Ура дни лист Народ не Решублике Словеније" во 
бројот 8 од 15 февруари 1947 година 0'бјаву'е: 

Уредба за привременот-о финансирање државни-
те потреби на Народната Република Словенија и на-
родните одбори за раздобје јануари—март 1947 го-
дина; 

Решеше за оснивање републиканска арбитража 
на- Народната Република Словенија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

„Службени лист Аутономне покрајние Војводи-
не у Народној Републици Србији" во бројот 4 од 15 
февруари 1947 година објавуе: 

Решеше за одобруење Генералниот план за од-
брана 0Д поилава на Војводина во 1947 година. 
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124. Наредба за пренесуење постројките и 
споЈуење на националиаираните прет-

пријатија со државни стопански претпр,и-
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125. Правилник за измена на Правилникот за 
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126. Наредба за ставање под планска распо-
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127. Наредба за образуење Инспекторат на 
трудот за поморство^ во Сплит и Ин-
спекторат на трудот за по мор ство то на 
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