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БЕЛГРАД 

БРОЈ И ГОД. VIII 

108, 
Врз основа на чл. ЗВ ст. 2 од Законот за план-

ското управување со народното стопанство, Владата 
ма ФВРЈ, по предлог од Претседателот на Советот 
за народно здравје и социјална политика на Владата 
ма ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОДЕЛБАТА НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ И 
ЗА ЗАРАБОТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕ-

НИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. Основни одредби 

Член 1 
Работниците и службениците запослени по стопан-

ските претпријатија примаат за својот вложен труд 
определена заработка. 

Член 2 
Заработката се исплатува од фондот на пла-

тите што го утврдува стопанско^ претпријатие по 
посебни прописи. Висината на заработката-хе утврдува 
ino тарифата што ја пропишува стопанско^ претпри-
јатие со правилник (тарифен правилник). Правилникот 
го донесува работничкиот совет на претпријатието, 
во согласност со повисокиот синдикален орган опре-
делен од Централното веќе на Сојузот на синдикатите 
на Југославија. 

Тарифата истовремено служи и како основ за 
предвидување трошковите на претпријатието и за 
к—куладаи на одделни производи. 

Член 3 
Висината на остварената заработка на одделен 

'работник и службеник зависи од извршувањето 
задачата нг секој .работник и службеник и од извршу-
вањето на самостојниот план на (претпријатието. 

Член 4 
Тарифните ставови определени со тарифниот пра-

вилник на претпријатието не можат да бидат пониски 
од минималните тарифни ставови пропишани со оваа 
уредба. 

Член 5 
Нормите и другите начини за мерење на работ-

ниот учинок ги утврдува претпријатието самостојно. 

Член 6 
Од остварениот фонд на платите на претприја-

тието им се исплатува на работниците и- службени-
ците заработката, како н другите давања што паѓаат 
на« терет на фондот на платите на претпријатието. 

II. Тарифен правилник на претпријатието 

Член 7 
. Предлогот на тарифниот правилник го изработува 

управниот одбоф т Јвретцријатието* 

Предлогот на тарифниот правилник мора Да му се 
стави на увид на работниот колектив на претприја-
тието н а ј м а л к у ^ дена вред состанокот на работничкиот 
совет кој е закажан поради донесување на правил-
никот. 

Усвоениот правилник се испраќа до надлежниот 
повисок синдикален орган на согласност. 

Правилникот не може да влезе во сила пред да е 
дадена согласност од надлежниот повисок синдикалец 
орган. 

Надлежниот повисок синдикален орган дава со-
гласност или ги соопштува своите забелешки нај-
доцна во срок од 15 дена. Доколку во т о ј срок не дал: 
согласност или« не ги соопштил своите забелешки, ке 
се смета дека е дадена согласност. 

Член 8 
Доколку претпријатието и надлежѕниот синдика-

лен орган не ќе постигнат согласност по правилникот, 
спорното прашање се изнесува пред арбитражата што 
ја формира Владата на ФНРЈ, владата на народ нага 
република односно народниот одбор. 

Арбитражата се состои од три члена (и три заме-
ника), од кои еден. делегира претпријатието, другиот 
надлежниот синдикален орган, а третиот член, кој е ' 
наедно и претседател на комисијата, надлежниот сго-
панско-управен орган 

Член 9 
Донесувањето на тарифниот правилник е задол-

жително за секое претпријатие. 

Член 10 
Тарифниот правилник на претпријатието опфаќа 

нарочно: 
1) тарифни ставови за утврдување заработката на 

работниците и службениците определени БРЗ основа 
на работните места односно работи; 

2) начин за утврдување на работниот учинок; 
3) плаќање во случај на запир во работата; 
4) начин за пресметување и исплата на заработ-

ката и за давање аконтации; 
5) овластевме на управниот одбор и на директо-

рот што се однесува до определувањето на тарифните 
ставови за утврдување на заработката. 

За работните места или работите на работниците 
тарифните ставови се* определуваат, по праз ило, по 
час, а само по искл> чение во месечни износи. 

За работните ме е ia па службеници! е тарифите 
ставови можат да се определат по час, дневно или 
месечно. 

За кои временски единици ќе бидат пропишани 
тарифните ставови, решава пре шри јагнето при доне-
сувањето на тарифниот'правилник. 

Ако е потребно управниот одбор на претприја-
тието може да ги ол*>едели тарифните- ставови за утвр-
дување на заработката и за времените работни места 
што не се предвидени во правилникот, држејќи се кон 
односите утврдени со тарифниот правилник. 

Чтеп 1! 
Со тарифниот правилник се определува најкратко 

време за траење-на важноста на утврдените норми 
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односио на други начина* за мерење на работниот учи-
нок како и -случаи во кои можат утврдените норми и 
други начини за мерење на работниот учинок да се 
изменат и пред истекот на определеното време. 

Со тарифниот правилник може да се овласти 
управник одбор на •претпријатието, директорот иа 
претпријатието, односно одделна комисија да ги утвр-
дува нормите за одделни работи и да врши намену-
вања на одделни норми во определените граници. 

За работите што се вршат по норма работничкиот 
совет на претпријатието донесува ценовник, 

Член 12 

Тарифниот правилник задолжително содржи одред-
ба* за траење на неговата важност. 

Доколку работничкиот -совет и надлежниот син-
дикален орган при истекот на срокот за важноста на 
тарифниот правилник не бараат негова« замена со нов 
правилник, неговата важност се продолжува! за 
зип ото време. 

Член 13 

Тарифниот ПГ а В Р Ш Н И К мора да се предложи за 
изменување: 

1) п 0 барање од сшдикалниот орган во прет-
пријатието ; 

2) по заклучок од работничкиот совет на прет-
пријатието ; 

3) по барање од повисокиот синдикален орган; 
О по барање од надлежниот сто пан еко-управ е« 

орган. 
АКО работничкиот совет на прет триј зането и над-

лежниот повисок синдикален орган, или еден. од нив, 
не се сложи со барањето за изменување на правил-
никот, за потребата на изменување решава, воз основа 
на барањето арбитражата во смисла на чл. 8- од 
тредбагса. 

Член 14 

Ако тарифниот правилник не им одговара на за-
конските и на други прописи, стопанско-управниот 
орган може ла бара правилникот да се доведе во 
согласност со постоевте прописи, определувајќи срок 
до кој ќе треба да се изврши тоа. 

Ако работничкиот совет на претпријатието и 
надлежниот повисок синдикален орган не постапат по 
барањето во определениот срок, стопанско-управниот 
орган има право да го поништи правилникот в-о 
лост односно оние одредби кои се во спротивност со 
постоевте прописи. 

Против решението за поништување на правилникот 
односно на одделни негови одредби, работничкиот 
савет на претпријатието и спид досадни от орган кој уче-
ствува во неговото донесување, имаат право на тужба 
до судот надлежен за управните спорови. 

III. Минимална тарифа 

Член 15 

Тарифните ставови за утврдување на заработката 
определени со правилникот не можат да бидат по-
ниски од следните 'минимални износи: 

а) за работниците: 
на работите за кои е потребна спрема на високо 

квалификуван работник 30 дин. по работен час; 
на работите за кои е потребна опрема еа квали-

фикуван работник 26 дин. по работен час; 

на работите за кои е потребна спрема на п о л у 
квалификува« работник 23 дин. по работен час; 

на работите на неквалификуван работник 20 дин, 
по работен час; 

б) за службениците; 
н,а работите за кои е потребна виша стручна 

спрема 230 дин. на ден или 6.000 дин. месечно; 
на работите за кои е потребна средна стручна 

спрема 192 дин. на ден или 5 ООО дин. месечно; 
на работите за кои е потребна нижа стручна спре-

ма 165 дин. на де« или 4.200 дин. месечно; 
на помошни работи ИП дин. на ден или 3.800 дин. 

ме севдо. 

IV. Пресметување и исплата на заработката на ра-
ботените и службениците 

Член 16 

Стопанско претпријатие може да го расподели: 
само фондот на платите остварен во смисла на чл. 45 
од Уредбата за основите на работењето на стопан-
ските претпријатија. 

Член 17 

Од средствата на фондот на платите пред (него-
вото конечно пресметување се издвојуваат и испла-
туваат во полн износ: 

а) награда ma лицата што се оспособуваат 
стручно во претпријатието и за потребите на прет-
пријатието; 

б) хранарина за болување До 7 дена; 
в) надокнади за годишен одмор; 
г) надокнади за иревозење на работниците и 

службениците на работа и од работа; 
д) трошкови на дневниците за службени пату-

вања и преместувања. 
Доколку е извршено службеното патување по 

позив од стопанско-упоавниот, од друг државен орган 
или од орган на општествена организација трошко-
в н е ги сноси тој орган. 

Член 18 

По изземањето на средствата за исплатите пред-
видени во чл. 17, преостанатите средства е р а з м о чо 
на остварувањето на та.ка формираниот &онд на пла-
тите во однос на вкупниот износ на исплатите на тенет 
на фондот на платите се распределуваат на заработ-
е т е на работниците и службениците и на следните 
давања: 

а) надокнади за одвоен живот од фамилијата; 
б) надокнади за платено отсуство; 
в) теренски додаток* 

Давањата под а), б), и в) не можат да ги над-
минат најголемите износи определени со прописите 
со кои се установени. 

Член 19 

Основите за пресметување на заработеле на ра-
ботниците и службениците на претпријатијата, пом 
р а з д е л б а т а на сосдствата од фондот на платите по 
чл. 18 од оваа уредба, се добиваат на тој начин што 
постигнатиот учинок во работата односно времето 
поминато на работа за секој одделен работник 
сно службеник ќе се пресмета според таоифн.иот ста« 
определен со тг^и-^нчот рп?силник за работното место 
или работата на која р а б о т 
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Член 20 

Одделни претпријатија можат да предвидат со 
тарифниот правилник, остварениот фонд на платата 
претходно да се подели по одделните погони сра-
змерно на нивното учество ао остварувањето на до-
ходот, Во тој случај заработката на одделно лице 
конечно се пресметува во рамките на вака добивеним 
износи за одделни погони. 

Ако претпријатието врши претходна поделба на 
остварениот фонд на платите по погоните, ќе внесе 
во својот тарифен правилник одредби по кои ќе се 
регулира прашањето на з а р а б о т е т е работниците 
џ службениците на одделни погони, кои оц објек-
тивни разлози *не ја извршиле својата задача. 

Член 21 

Во случај да нема претпријатието во остварениот 
фонд на платите средства ни во висина на збирот на 
минимални тарифни ставови за работниците и службе* 
нивите запослени во претпријатието во текот па ми-, 
натиот пресметковен период, државата му обезбедува 
потребен износ во таа висина. 

Тој износ претпријатието го дели по одредбите 
од тарифниот правилник. 

Член 22 

Работниците и службениците на претпријатијата 
што вршат конечно пресметување на доходот по исте-
кот еа работната година учествуваат во конечната 
рамоделба на фондот на платите ако биле на крај 
на периодот за кој се вгмти пресметка во работен 
однос со претпријатието односно ако во текот на тоЈ 
период биле најмалку три месеца во работе« однос 
во тоа претпријатие (исклучувајќи ги работниците на 
претпријатијата со сезонско работење ако сезонското 
работење траело помалу од три месена во кој случај 
како најмал срок на замореноста важи времето на 
траењето на таа работа), а работниот однос не е пре-
кинат со нивна вина.. 

Член 23 

Заработката на работниците и службениците се 
исплатува во сроковите што се утврдени со тарифниот 
правилник. 

Ако не може фондот на платите ^а претпријатието 
да се утврди во сроковите предвидени во тарифниот 
правилник на работницине и службениците им се 
исплатува аконтација најмалку секој месец до конеч-
ново негово утврду вање. 

V. Плаќање на прекувремена и ноќна работа 

Член 24 
За часовите на прекувремената оабота или работа 

на ден на неделниот одмор, тарифните ставови опреде-
лени со тарифниот правилник им се наголемувагт на 
работниците за 50%, под услов да е наредена преку-
времената работа од овластениот орган. 

За прекувремената работа на службениците та-
рифните ставови м-сижаг да се наголемат за 50% под 
услов управниот одбор на претпријатието да ја утврди 
стварната потреба за прекувремената работа и да Ја 
наредил. Оваа одредба не се однесува до раководните 
службеници. 

За секој час на ноќна работа доколку не се в р т и 
во редовна смена, тарифните ставови определени со 
тарифи и 01 правилник нм се ичч ол смукаат на работни* 
мите и службениците за 12,5%, 

VI. Надзор и жалбена постапка 

Член 25 

П р о т а одлуката за распоредот на работното ме-
сто или на работа и за определување тарифата по 
времето или по учинокот, работниците и службени-
ците имаат прво на жалба до управниот одбор на 
претпријатието во срок од осумденаЈгш извршениот 
распоред, односно по донесената^ одлука за та р а н а т а 
ставка. 

Работниците и службениците можат да поднесат 
до управниот одбор приговор на пресметката на оства-
рената заработка, на плаќањето на прекувремената а 
ноќната работа, и против нормите што ќе бидат вове-
дени во претпријатието. По приговорот управниот 
одбор е должен да донесе решение во срок од осум 
дена. Со поднесување приговор работникот односно 
службеникот не губи право на поднесување тужба до 
надлежниот суд. 

Службениците на раководните места подаваат 
жалба против распоредот на работното место До ра-
ботничкиот совет на претпријатието. 

Член 26 

Надлежниот стоп ан еко - управ ен орган, финансии 
ските органи и органите на инспекцијата на трудот 
имаат право на надзор над применувањето на оваа 
уредба. 

Член 27 

Стопанско-уп ра в ните органи вршат општ надао® 
над применувањето на тарифниот правилник. 

Финансиските органи вршат надзор над формирам 
њето на фон пот на платите. 

Инспекцијата на трудот врши надзор во врска со 
висината на одделните тарифни ставови и на личните 
права од кои за w e n заработка на поодделни липа. 

Член 28 

Бо вршањего на надзор органите од претходниов 
член се овластени да ги прегледаат работните книги, 
работните и прометните простории и техничките уре* 
ѓаи, пресметките, книговодствените н други доку-
менти од Финансиска природа на стопанските прет-
пријатија. 

к е н 29 

Ако пра вршењето на надзор се утврди дека е 
извршено формирање на фондот на платите спротивно 
на постоеќите прописи, надлежниот финансиски орган 
ќе издаде наредба да се отстранат утврдените непра-
вилности во определениот срок Ако претпријатието не 
постапи по наредбата во определениот срок, финан-
сискиот орган ќе испоати до надлежната филијала на 
Народната банка на ФНРЈ барање да му се запре на 
претпријатието давањето на парични средства за испла-
та на заработите додека не ќе постапи по наредбата* 

Против наредбите од финансискиот орган, изда-
ден« врз основа не претходниот став, претпријатието 
има право ца жалба до надлежниот повисок финан-
сиски орган. Жалбата не го одложува извршувањето 
на наредбата. 

Органите на инспекцијата на трудот можат во 
рамките на посебните прописи да наредат на самото 
место да се отстранат неправилностите што ги утвр-
диле во однос на одделни тарифни ставови и личните 
права од кои зе сис и заработката на поодделните лица. 
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Член 30 
Претседателот на Советот за народно здравје г 

социјална политика на Владата на ФНРЈ BQ согла-
сност со Министерот на народната одбрана ќе го 
определи со посебен пропис начинот за вршење над-
шр и правата на органите на инспекцијата на трудот 
Ло вршење надзор во претпријатијата на Министер-
ството на народната одбрана. 

VII. Преоден и завршни одредби 

Член 31 
Прописите од оваа уредба ќе се применуваат ана-

логно и на работници! е и службениците запослени во 
стопанските здруженија и во други стопански орга-
низации. 

Член 32 
За одделни стопански области можат да се до-

несат посебни прописи за раси од елката на фондот на 
платите и за заработите на работниците и службе-
ниците. 

Член 33 
Додека претпријатието не донесе свој тарифен 

правилник ќе важат платите определени врз основа 
на досегашните прописи, но ќе можат да се испла-
туваат само во рамките на остварениот фонд на 
клатите. 

Член 34 
Заработката или целата аконтација работниците и 

службениците на стопанските претпријатија ја при-
мас г делум во бонови за купување на индустриски 
стоки со попуст од 80%. Со посебни прописи ќе се 
определи делот кој ќе се исплатува во бонови за купу-
вање индустриски стоки со попуст од 80%. 

Стопанскиот совет на Владата еа ФНРЈ може да 
донесе решение за укинување на делимичното пла-
ќање на заработката или аконтацијата во бонови за 
купување индустриски стоки со попуст од 80%. 

Член 35 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уред-

ба .донесува Претседателот на Советот за народно 
здравје и социјална политика на Владата на ФН'РЈ во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет па 
Владата на ФНРЈ. 

Член 36 
Се овластува Претседателот на Советот за на-

родно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ и Министерот на финансиите! на ФНРЈ да до-
несе, во согласност с 0 Претседателот на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
гата на ФНРЈ прописи за патните и службените тро-
шкови на работниците и службениците во стопан-
ството. 

Член 37 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
»^публика Југославија", а исплатите по неа ќе се 
шинат од 1 април 1952 година". + " 

Со влегувањето ~ во сила на оваа уредба пре-
стануваат да важат сите пропиел што се во спротив-
ност со нејзините прописи. 

5 март 1952 годиме 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал иа Југославија 
Јсс".п Бре*..Тито, е. р. 

Министер на Владата пз Ф 
Претседател на Снегот за изродио здравје 

ет с о ц и ј а л а поли »кз. 
др Павле Грегорић, е р. 

109. 

Врз основа на Резолуцијата од Народната сну Цг 
штипа иа ФНРЈ од 30- декември 1951 година бр. 391 
по повод иа Предлогот на општествениот план на 
Федеративна Народна Реду блажа Југославија за 1952 
година, Владата на ФНРЈ, ио предлог од Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ЗАПОМНУВААТ ЖЕНИТЕ И 
МЛАДИНАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ 

Член 1 

Жените без обзир на годините на животот и мла-
дината под 18 години не смеат да се заложуваат на 
работи што се штетни по здравјето, опасни по живо-
тот и нарочно тешки физички работи. 

Како работи во смисла на претходниот став се 
шетаат нарочно: 

а) работи штетни по здравјето — непосредна 
работа со жива и олово и со нивните соединенија; 
работи на индустриско бојадисување каде се употре-
бува оловно белило, оловен сулфат и сите други про-
дукти што ги содржат тие состоиш!; работа во кес ои и 
и ронење; непосредни работи кај високи, ку полни, 
шахтни, си.менс-мартинови, електрични и други печки 
за топење метали; чистење канализација, сливници и 
испразнување јами со фекалии; непосредно следење 
процесот на ферментација во ферм-коморц и при пр-
жење и парење мувлосан тутун; 

б) работи опасни по животот — зидање, попра-
вање и чистење фабрички оџаци; 

в) нарочно тешки физички работи — длабоко 
копање и длабочинско дупчење; непосредно вал јање 
метали во валјалници; импрегнирање прагови; работа 
на наков и да било вид пнеуматици« рачни машини 
што предизвикуваат појако движење на телото; посто-
јано носење и дигање големи терети на рамен и цврст 
терен, а поголеми терети на терен со успон, и сите 
подземни работи во рудниците. 

Член 2 

Одделна комисија ири советот на народно здрав :е 
и социјална политика на народниот одбор ги опреде-
лува конкретните работи (работните места) во прет-
пријатијата, надлештвата и установите на кои што е 
забрането заложувањето на жените и младината. 

Комисијата ја сочинуваат инспекторот на трудот, 
претставникот на месниот односно околискиот синди-
кален совет и претставникот на здравствената служба, 
а ги именува преседателот на советот за народно 
здравје и социјална политика на народниот одбор. 

Член 3 

Покрај забраната на заштедувањето на работите 
(работните места) определени во смисла на чл. 1 и 2 
од уредбава, комисијата ги утврдува посебно работите 
(работните места) на кои не смеа« да се задоел ува а ч 
односно на кои не су.саг да се распоредуваат трч а-
ните жени воопшто, како што се особено: работите 
при кои доага до постојани и појаки потреси и дол-
готраен притисок на телото (шофери, трактористи, 
кондуктер«, возачи на булдожери); работите што се 
воч;ат под условите каде се развива пара, пра« и 
штетни гасов!! (амидин, бензол, ксилол, толуол, тер-
п ^ г к н , етер-, хлороформ, ацетон, сумпор-јагленик; 
хлор, хлорисап ја*леио-водород, фосфор, олово, арсен* 

Стрит 164 Тг- ; 11 
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жива и нивни соединенија, кинин, нитро-бензол или 
други нитроамиди и хтор-деривати на бензол и нивни 
хомоголи), и работите со радиоактивни и рентгенски 
зраци и на работи со често и постојано дигање терети. 

Комисијата ги утврдува посебно работите (работ-
ните места) на кои не смеат да се распоредат жени по 
свршените 4 месеци трудното, како што се на пр.: 
работите што се вршат во присилна положба на телото 
(згрбаена, клекната и ел); работи што се вршат по-
стојано стоејќи ако не може да се овозможи повре-
мено седење; работите на машини што се движат со 
нозе; подигањето и превозење болни и др. 

, Член 4 

Трудише жени што се наоѓаат во работен однос, 
а работат на работи на коп е забрането нивното за . 
послушање, мораат да се распоредат додека се трудни-
на други по лесни работи, во кој случај им припаѓа; 
заработката што ја имале на поранешната работа. 

На трудна жена и на мајка-доилка во работен 
однос не може да и' се даде отказ. 

Член 5 

Комисијата може по исклучевте да им одобри на 
одделни лида помлади од 18 години, но не помлади 
од 161 години, и на одделни жени да работат на некоја 
од работите определени во смисла на чл. 1 и 2 од 
уредбава, ако такви лица по мнението од лекар имаат 
здравствена и физичка способност за вршење на таа 
работа и ако нема тоа штетно да влијае на нивниот 
развиток. 

Член 6 

Комисијата е должна за работите (работните ме-
ста) кај кои е тоа можн0 да препорачи мерки1 за от* 
бранување на причините што го спречуваат заштеду-
вањето на жените и младината на тие работи. 

Надлежниот инспектор или комисијата може да 
нареди забраната на заложување на работите (на 
работните места) 'определени во смисла на оваа 
уредба да не се применува во случаи кога е спрове-
дена во претпријатието механизација, автоматизација 
и хер-метизацнја на процесот на работата, со кои 
мерки се отстранети или намалени штетните влијанија 
ло таа мерка да нема опасност по жизстот, здравјето 
или правилниот развиток па овие категории работ-
ници и во случаи кога можат личните заштитни сред-
ства успешно да заштитат од индустриските опрови 
и правот. 

Член 7 

Синдикалната организација може да и' предложи 
на комисијата да го забрани заведувањето на жените 
и младината на одделни работи (работни места). Ко-
мисијата е должна да го разгледа секој таков предлог 
и да донесе одлука во срок од 15 дена. 

Член 8 

Против секое решение од комисијата донесено ве 
смисла на одредбите од оваа уредба, управниот одбор 
на претпријатието, односно надлежниот орган т и 
заинтересираното лице, има право на жалба во срок 
од 15 дена од денот па приемот на решението. 

Жалбата се поднесува д^ инспекцијата на трудот 
на народната република, која е должна да донесе 
конечна одлука во срок од 15 тепа, откога ќе 
претходно мнение од земскиот совет на сојузот па 
синдикатите и од хигиенскиот завод. 

Жалбата го задржува извршувањето на реше-
нието. 

Член 9 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за 
прекршок директорот на претпријатието односно др}го 
одговорно лице или приватниот работо татет: 

а) кој на работите (работните места) опреде-
лени во смисла на оваа уредба ќе" запосли лице под 
18 години и жена без обзир на годините на животот, 
осем ако е тоа по исклучеше дозволено по пропиеш* 
од самата уредба; 

б) кој ќе даде отказ на трудна жена и на мајка--
доилка. 

Член 10 

од оваа уредба не се однесуваат до 
ученици те на итните стручни шко ти (учениците во 
стопанството, на индустриските и занаетчиските шко-
ли) кои врз основа на пропишаната наставна програма 
го вршат стручио-практичниот дел од наставата на 
работите (работните места) на коп е забрането рабо-
тењето на младината во смисла на оваа уретба. 

Член 11 

Се овластува Претседателот На Сове;ог за народно 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, но 
претходно набавено мнение од Централното веќе на 
Сојузот на Синдикатите на Југославија., да донесе 
поблиски! прописи, за задачите и работењето на коми-, 
спите од чл. 2 како и по потреба да издава други на-
патствија за спроведување на оваа уре ;-".;; 

Член 12 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву* 
вањето во ,,Службениот лист на Федеративна Нападна 
Република Југославија". 

5 март 1952 година 
Бсп рад 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на! народната одбрана. 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
др Павле Грегор!^, е. р. 

110. 
Врз основа на чл. 40 во врска со чл. 31 од Зако-

нот за планското управување со народното стопан-
ство, по предлог од Советот за селско стопанско и 
шумарство на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ 
донесува -

У Р Е Д Б А 
ЗА СТАВАЊЕТО БОН СИЛА НА УРЕДБАТА ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАДРУЖНОТО СТОЧАРСТВО 

Член 1 

Уредбата за унапредување па залружпото сточар-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50) се став* 
вон сила, со тоа што одредбата на чл. 7 од таа уредба 
©стапува и натаму во сила. 
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Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југо славија". 

29 февруари 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана^ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Со-ветот за селско 

стопанство и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић, е. р. 

111 . 

Врз основа на членот 40 од Законот за планското 
управување со народното стопанство, по предлог од 
Претседателот на Советот за промет со стоки на Вла-
дата на ФНРЈ и Претседателот на Советот за селско 
(стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, Владата 
Иа ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 

8А УКИНУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ОТКУП 
НА ОРИЗОТ 

Член 1 

Се укинува задолжителниот откуп на ориз пред-
виден во чл. 1 од Основната уредба за откуп на; сел-

око-стопанските производи (.Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 38/51). 

Член 2 

Согласно на одредбата од претходниот член пре-
стануваат да важат сите задолжувања на задолжител-
ните поп орачки на ориз што се утврдени по прописите 
'Од Основната уредба за откуп на селско-стопанските 
производи.. 

Член 3 

Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-
нуваат да важат сите прописи што се во спротивност 
со одредбите на оваа уредба. 

Член 4 

Оваа уредба влегува во сила веднаш. 

2') февруари 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

Осман Карабеговиќ, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско -стопанство 

и шумарство, 
шШ, Мијалко Тодоропиќ, е. р. 

112. 
Врз основа на чл. 40 од Законот за планското 

управување со народното стопанство, во врска со чл. 
1 ст. 1 од Уредбата за укинување на задолжителниот 
откуп на месо, слаби свињи, млеко, компир, зарзават 
и храна за добиток („Службен лист на ФНРЈ", број 
22/51) и чл. 1 од Уредбата за укинување на задол-
жителниот откуп на маст и маслиново уље („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 46/51), Владата на ФНРЈ, по пред-
лог од Советот за селско стопанство и шумарство на 
Владата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТАВАЊЕТО ВОН СИЛА НА НАРЕДБАТА ЗА 

РЕГУЛИСАЊЕ КОЛЕЊЕТО НА ДОБИТОК 
1. Наредбата за регулисање колењето на добиток 

< .Службен лист на ФНРЈ", бр. 75/48) се става вон 
кила. 

2, Оваа наредба влегува во сила со денот »а објаг 
ручањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 310 
29 февруари 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата т ФНРI 
тг Министер на народната одбрала, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско 

стопанство и шумарство, 
»ноќ. Мијалко Тодоровић е. р. 

П З . 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Советот за сообраќај и врски на Владата »а ФНРЈ, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Се оснива Дирекција за градење железници, 

како стопанско здружение на железничките градежни 
претпријатија. 

2. Работите што ги вршеше досега Главната ди-
рекција на југословенските железници во ^рска со 
градењето на нови железнички линии и објекти, и ра-
ботите во врска со поголемите реконструкции и со 
санирање™ на постоеќата железничка мрежа, се пре-
несуваат на Дирекцијата за градење железници. 

3. На чело на Дирекцијата за градење железници 
е директор што го назначува и разрешува Претседа-
телот на Владата на ФНРЈ по предлог од Претседа-
телот на Советот за сообраќај и врски на Владата на 
ФНРЈ. 

4. Стопанско-управен орган на Дирекцијата »а гра-
дење железници е Советот за сообраќај и »(реки на 
Владата на ФНРЈ. 

5. Ова решение влегува во сила со дешл; »а обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", 

IV бр, 735 
29 февруари 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата ва ФНРЈ 
и Министер на народнава одбрала, 

Маршал на Ј у г о с л а в а 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на Владата ва ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај 

и врски, 
Крсто Попивода, е. р. 
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114. 
Врз основа на чл. 31 ст. 1 под 6) од Законот за 

планското управување со народно! о стопанство Вла-
дата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВЦИ ЦЕНИ НА ИНДУ« 
СТРАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 

И НА РИБАРСТВОТО 

1) Државните селско-стопански добра, околиските 
задружни сојузи, планските работни задруги, општите 
земјоделски задруги, стопанските земјоделски стопан-
ства и државните рибарски претпријатија, рибарските 
задруги и регистрираните рибари — ќе ги купуваат 
индустриските производи за потребите на селско-
стопанокото производство односно на рибарството по 
повластените тгродавни цени. 

2) Се овластува Претседателот на Советот за сел-
ско стопанство и шумарство на т а д ата на ФНРЈ, 
Претседателот на Советот за индустрија и градежни-
штво на Владата на ФНРЈ, Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и Министерот 
Иа финансиите на ФНРЈ да определат, во согласност 
'со Претседателот на Стопанскиот совет на Бла тата на 
ФНРЈ, со посебни прописи: 

а) кои индустриски производи за потребите на 
селско-столанското производство односно на рибар-
ството и на кој начин поодделни категории на корисни-
ците од тон. 1 можат да ги набавуваат по повластените 
продавци цени; 

б) начинот на пресметувањето и на надокнадеа 
на настанатите разлики во цените. 

3) Ова решение влегува во сила со денот »а обја-
вувањето, во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија''. 

Бр. »27 
6 март 1952 година 

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

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

115. 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука и 
култура па Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ ОДБОР ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈА 

1. При Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ се оснива, како негов советодавен орган, Одбор 
за кинематографија. 

2. Задачата на одборот е: 
а) да дава предлози и мненија во поглед на 

утврдувањето на основните пропорции на сојузниот 
општествен план за областа на кип i ем ат ог р а ф* гј ата; 

б) да дава предлози и мненија во поглед на уво-
зот и извозот на филмови, во поглед на »кино фикаци јат а 
и расподелбатз на филмовите, и предлози за распо-
ложбата на основните суровини и технички средства 
за областа на киноматографијата, а со цел да се при-
менат стоианско-управните мерки од чл. 31 од Зако-
нот за планското управување со наредното стопан-
ство; 

в) да дава предлози, шекија и податоци за до-
несување сојузни (прописи од областа на кинемато-
гр аџијата; 

г) да ги проучува општите стопанско-финансн-
еки и организациони проблеми на производството, ек-
сплоатацијата и прикажувањето на филмовите и да 
дава предлози! и мненија со цел да се преземаат ш -
шти мерки за унапредување кин ем ат огр а ф ија та во 
земјата; 

д) да ја поттикнува соработката помеѓу филм-
ските претпријатија и сите установи и организации за 
кинематографија во земјата со цел за унапредување 
на кинематографијата, за изменување на искуствата и 
еа меѓусебна помош; 

ѓ) да ја поттикнува истражувачката работа и 
издавачката дејност во областа на кинематографијата. 

3. Своите предлози и мненија Одборот му ги дава 
на Претседателот на Советот за наука и култура на 
Владата на ФНРЈ, по своја иницијатива иии по него-
вото барање. 

4. Одборот има најмалку 8, а најмногу 15 члена, 
кои ги именува Советот за наука) и култура »а Владата 
на ФНРЈ од редот на претставниците на филмските 
претпријатија и од Здружението н а филмските работ-
ници, и од редот на јавните', просветните и културните 
работници. 

Член на одборот е и секретарот на Одборот, кој е 
службеник на Советот за наука и култура на Владата 
на ФНРЈ. 

5. Одборот има претседател и потпретседател к^и 
ги избира од редот на своите членови. 

Претседателот ги свикува седниците на одборот и 
раководи со нив. 

6. Седниците на одборот се одржуваат по потреба 
Претседателот на одборот ги свикува седниците 

по барање од една третина членови на одборот, по 
своја иницијатива ш и но барање од Претседателот на 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ 

Мнението од малцинството се поднесува д о Прет-
седателот на Советот за navKa и култура на Владата 
на ФНРЈ. 

7. Одборот може, по потреба, да оснива комисии 
за проучување одделни прашања или за вршење опре-
делени работи. 

8. Поблиски, прописи за организацијата п рабо-
тата и* одборот донесува Советот за наука и култура 
на Владата иа ФНРЈ. 

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

Бр. 771 
5 март 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата пг ФНРЈ 
и Министер на народната о?>б$>а»>гч 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура, 

Родољуб Чолаковић е. р. 

116. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за иауиа и 
култура на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ ОДБОР ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 

1. Работите од областа на радиофикацијата и ра* 
одафузијата, што се пренесени со Уредбата за умн-

их •гп be т Комитетот за радиодифузна е .тужба ва 
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Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бп. 48/50) 
во »надлежност на Дирекцијата за информации из Ота-
да ич на ФНРЈ, се пренесуваат од надлежноста .на 
/(премијата за информации -на Владата на ФНРЈ во 
надлежност на Советот за наука и кул1.ура на Вла-
дата -на ФНРЈ. 

2. При Советот за наука и култура на Владата па 
ФНРЈ се оснива, како негов совсчоллсен орган, Одбор 
з^ радиодифузија. 

3. Задачата на одборот е: 
а) да подготвува, разработува и предлага 

основни проекти на радиодифузната мрежа и мрежата 
на 'врските за пренесување модулација на територијата 
на Федерација Народна Република Југославија 

б) да ш проучува можностите зл воспоставу-
вање телевизиска мрежа на територијата на Федера-
тивна Народна Република Југославија, и да поднесува 
вреллози за тоа; 

в) да става предлози за воспоставување и уки-
нување на радиодифузните станици на територијата па 
Федеративна Народна Република Југославија, а со цел 
да се спроведат постоевте меѓународни прописи; 

г) да става предлози и да дава мненија за оп-
штите и стопанските прашања на радиодифузијата 
и ратификацијата (инвестиции, увоз, прашање за та-
рифи) е, производство на приемници и нивни делови, 
звучни стапици и слични уреѓан, работа и организа-
ција па сервисни!е претпријашја за поправање радно-
апарап/ и ел.); 

л) да В Р Ш И контрола на спроведувањето на ме-
ѓународните пропис!]' и на обврските прифатени од 
страна на Владата на ФНРЈ. а кои се однесуваат до 
радиодифузијата и телевизијата, и во врска со тоа да 
дава извештаи и предлози; 

ѓ) да дава мие пија и предлози за одржување 
врски и за соработка со меѓународните организации 
во областа на радиодифузијата и телевизијата; 

е) да се грижи за унапредувањето па стручната 
издавачка дејност во областа на радиодифузија га; 

ж) да присобира и објавува стручни и инфор-
мативни податоци од областа па радиодифузијата и 
телевизија'! а. 

4. Сноп i е предлози и мие пија одборот му ги дава 
на Претседателот на Советот за наука и култура на 
Владар на ФНРЈ, по своја иницијатива или по него-
вото бг. ратне. 

5. Одборот има најмалку 8, а најмногу 15 члена! 
Во одборот влегува по елен претставник од глав-

ните неп1, ^т^чсп ра ш о а ирч^ Сојузите пад по-
стапи!!'! урадио Југославија" и т р у т лица кои ги име-
нува Советот за наука и култура на В ла. лата на ФНРЈ. 

Ч ien па Одборот е и секретарот па одборот, кој 
е службеник иа Советот за наука и култура на Вла-
дата па ФНРЈ. 

6. Ог бо рот има претседател и потпретседател кои 
ги избира од редот па своите членови. 

Претседателот ти свикува седмици ге на одборот и 
раковип со нив. 

7. Седниците на одборот се одржуваат По потреба. 
Претседателот на о ч н и о т ги свикува седниците 

по барање од една тротила членови ра одборот, по 
своја иницијатива' иди ио барање од Претселателот на 
Советов за наука и култура иа Владата на ФНРЈ. 

8. За донесување заклучоци ^цеба на седницата 
да е присутно барем две третини членови на одборот, 
помеѓу кои мораат да бидат бален пие третини од 
претставниците на застапените радиостаници. 

Мн ение то од малцинството се поднесува до Прет-
седателот на Советот за наука и култура на Владата 
на ФНРЈ. 

9. Одборот може, по потреба, да оснива посебни 
органи и комисии за ип гу чу ватре одделни прашања 
или за вршење определени работи. 

10. Поблиски прописи за организацијата и рабо-
тата на Одборот и на неговите органи донесува Со-
ветот за наука и култура на Владата на ФНРЈ по 
Предлог од одборот. 

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

Бр. 772 
5 март 1952 година 

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

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура, 

Родољуб Чолаковић е. р. 

117. 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука и 
КЈМтура па Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ ОДБОР ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. При Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ се оснива, како негов советодавен орган, Одбор 
зи физичка култура. 

2. Задачата на Одборот е: 
а) да предлага смерници за работа на сите под-

рачја на физичката култура и потребни мерки за неј-
зиното омасовување; 

б) да дава мненија и предлози за унапредување 
наставка на физичкото воспитание во школите; 

в) да ја помага р а б о т а на општествени^ ор-
ганизации што се занимаваат со физичко воспитание; 

г) да предлага, а по потреба и да презема мерки 
за подготвување стручни кадрови за сите подрачја на 
физичката култура; 

д) да дава сугестии и да ја поттикнува научно-
истражувачката работа од областа на физичката кул-
тура; 

ѓ) да се грижи за унапредувањето на издавач-
ката и публнцистичката дејност и пропаганда на фи-
зичката култура; 

е) да присобира и објавува стручни и инфор-
мативни податоци од областа на физичката култура; 

ж) да предлага мерки кои ќе го обезбедат ко-
рисното влијание на телесното вежбање на здравјето; 

з) да става предлози и Да дава мненнја за си те 
општи прашања за обезбедување на материјалните 
услови за развојот на физичката култура (објекти, 
спрема, финансиски средсва и др.); 

и) да помага да се усиостават и зацврстат ме-
ѓународни ie врски на подрачјето на физичката кул-
тура. 

3. Своите предлози и мненија Одборот му ги дава 
на Претседателот на Советот за наука и култура на 
Владата на ФНРЈ, ио своја иницијатива или по него-
вото барање. 

4. Во Одборот влегува по еден претставник од 
Сојузот на спортовите на Југославија, од Сојузот за 
телесно воспитание ,,Партизан", од Народната младина 
на Југославија, од Сојузот на борците на Југославија, 
од Сојузот на синдикатите на Југославија, од Југосло-
венската Народи Армија, од Советот за народно 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, 
директорот на Државниот институт за фискултура во 
Белград и други лица што ќе ги именува Советот за 
наука и култура на Владата на ФНРЈ. * % 

Член на Одборот е и секретарот на одборот, кој 
е службеник на Советот за наука и култура на Вла-
дата на ФНРЈ. 
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5. Одборот има претседател и потпретседател што 
ги избира од редот на своите членови. 

Претседателот ги свикува седниците на одборот и 
раководи со нив. 

6. Седниците на Одборот се одржуваат по по-
треба. 

Претседателот .на Одборот ги свикува седниците 
по барање од една третина членови на Одборот, по 
своја иницијатива или по барање од Претседателот на 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ. 

Мнението од малцинството се поднесува до Прет-
седателот на Советот за наука и култура на Владата 
на ФНРЈ. 

7. Одборот може, по потреба, да оснива комисии 
за проучување одделни прашања или за вршење опре-
делени работи. 

8. Поблиски прописи за организација и работе-
њето на одборот донесува Советот за наука и кул-
тура на Владата на ФНРЈ по предлог од Одборот. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Фелера гиша На-
родна Република Југославија'. 

Бр. 773 
5 март 1952 година 

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

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура. 

Родољуб Чолаковић, е. р. 

118. 
Врз основ? на точ. 2 од Решението на Владата на 

ФНРЈ за повластените про давни цени на индустриските 
производи наменети за потребите на селско-стонан-
ското производство и на рибарството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 11/52), пропишуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛА-
СТЕНИТЕ ПРО ДАВИ И ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛ-
СКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАР-

СТВОТО 

I 
1) Државните селско-стопански добра, околиските 

задружни сојузи, селанските работни задруги и општи-
те земјоделски задруги ќе купуваат по повластените 
продавци цени следни големи и средни селско-стопан-
оки машини и направи од домашното производство: 

Наименување на производот 

Трактор „Ансалдо" ТСА 60 25 0,33 
Трактор „Задругар" 6Ѕ 1,86 
Вршалка 660 мм 45 0,82 
Вршалка 1070 мм 50 1,50 
Ел ев ат ор 42" 50 1,00 
Елеваггор 48" 45 0,82 
Други големи и средни селско-сто-

лански машини и направи, и тоа: 
ло комо били и стабилни и .подви-
жни мотори; тракторски орудија и 
машини: плугови, тањирачи, Ку** 

Наименување на производот 

тиваторн, долани, ваљци, ископу-
вач и на компир, искошувачи на 
репа, растурани на стајско ѓубре, 
самоврзачки за стрмнн жита и 
шчекковина, сеалки, . косилка, са-
дилки на компир, комбајни, бера-
чи на пченка и памук, лупнлки на 
пченка, оку 6 алки за леи, други 
вршалка и елеватори; моторни на-
прави: мелници чекичари), сечалки, 
прекупувачи, преси за грозје и 
овоштија, преси за сено и слама, 
триер-и, селектори, машини за чи-
стење семе, прскалки и пумпи; хи-
драулични преси за грозје и ово-
штие; направи од поголем капаци-
тет: сепарат ори, буќкалкн, ла диза-
чи, пастеризатори, преси за сире-
ње, машини за молзење, машини 
за стрижење овци, инкубатори и 
вештачки квочкн; спрежии машини 
и орудија: за садење компир, за 
ѓубрење, за вадење компир, трево-
косачки. жетваркп, самовпзачки, -
прсвртувачи на сено и грабје, ис-
лопувачи на репа, тањнрачи, тро-
делни ваљци, прскалкп превозни и 
е е' м к *т 40 0,67 

2) Сите производители на селско-стопански произ-
води (државните селско-стопански добра, околиските 
задружни сојузи, селански.ге работни задруги, општите 
земјоделските задруги и приватните земјоделски сто-
панства) ќе купуваат по повластените продавци цени: 
следни производи: 

Наименување на производот 

а) резервни делови од домашното 
производ ство од гранката 117 (ин-
дустрија и преработка на метали) 
за сите големи и средни селско-
•ст о-пан ски машини и направи, како 
и платно за е ам оврзачки 

б) следни вештачки ѓубриња: 
суперфосфат 
калциум цијанамид 
азотни ѓубриња 
кадиеви ѓубриња 

в) средства за заштита на растени-
јата: 
плав камен 

. ДДТ — течен 16,5% 
, никотинол 

к рео зан 
сумпор во прав 
паратионско средство Е-605 
живин прав 
други средства: ДДТ-прав, бари-
ум-хлорпд, сумпорол, бакарна 
вар, оловен калиев арсенат, ар-
сенол, сумпор-јагленик, цинкос-
фид, циклон В, гаменсански сред-
ства во гарав и течност, дурла, 
ТТАБЛ и други, осем зелена га-
лица 

г) манила и сис ал везиво 
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8) Држа® »ите рибарски пр ет при ја т ј а , рибарските 
в а друг и и регистрираните рибари ќе купуваат по по-
плавените цени следни- производи за потребите на ри-
барството: 

На менување на производот 

рибарски мрежи памучни и најлон 65 1,86 
рибарски мрежи памучни-туноловки 80 4,00 
рибарски памучен конец 75 3,00 
рибарски каделен коноп 50 1,00 

Повластена про-
да виа цена 

петрол за осветление за рибарството дин. 20 за 1 кг, 
гол за солење риба 5 I .. 

4) Сите производители на селско-стопански произ-
води (државните селско-стопански добра, околиските 
задружни сојузи, села«ските работни задруги, општите 
земјоделски задруги и приватните земјоделски стопан-
ства), и државните рибарски претпријатија, рибарските 
задруги и регистрираните рибари — ќе ги купуваат 
следните погонски горива и моторно уље за потребите 
ага селанско стопанство односно на рибарството по 
овие про да вин цени: 

Наименување на производот Повластена про-
да ена цена за 1 кг 

моторе« бензин 
(петрол за мотори 
плинско уље 
ноторно уље 

И. 

5) Корисниците од точ. 1—4 на ова напатствие ќе 
ги купуваат напред споменатите индустриски произ-
води по повластените пр ода® ни цени, по правило, во 
трговската мрежа, и тоа според натамошните прописи 
од ова напатствие. 

6) Индустриските производи споменати во точ. 1) 
и нивните резервни делови, (рибарски мрежи, рибарски 
памучен конец и рибарски каделен коноп — ќе ги 
{купуваат определените корисници врз основа на тре-
бовање™ заверено од органот на селското стопанство 
иа надлежниот околиски (градски) народен одбор. Во 
требувањето мора Да се назначи името на корисникот 
ЈИ видот и количината на производот. Доколку ќе биде 
корисник околиски задружен сојуз или општа земјо-
делска задруга, требувањето треба, да содржи, осем 
гере споменатото, и потврда од органот на селското 
стопанство на надлежниот околиски (градски) народен 
одбор дека се цитираните производи наменети за соп-
ствена употреба на дотичииот задружен сојуз односно 
задруга, а не за продавање на приватните земјоделски 
стопане гпа. 

7)" Вештачките ѓубриња, средствата за заштита на 
растенијата*, мак ил ат а и сисал вези® ото, споменати во 
точ. 2, производните и увозните претпријатија ќе им 
ги продаваат на сите купувачи го повластените про-
давци цени, т. е. без никакви ограничени ја (требу-
вања, дознаки односно бонови^. 

8) Пониските горива споменати во точ. 4, моторно 
уље, печ рол zd осветление и сол за солење риба — 
ќе ги; купуваат определените корисници по повласте-
ните продавци п е н и Bip3 основа на посебни дознаки 
што гласат- на видот и количината на производот и 
на корисникот. Врз основа на тие дознаки ва означе-
ни! е БИДОВИ и количини производи ќе ги купуваат 

определените корисници по повластените ирод а в и и 
цени на целата територија на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Расподелбата на дознаките од претходниот став на 
поодделни народни републики ќе ја изврши Советот 
за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ. 
со тоа што натамошната расподелба да се врши спо-
ред посебните преписи што ќе ги донесе Советот за 
селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ. 

9) Дознаката за набавка на производите од точ, 8 
ќе им се издава на определените корисници само во 
случај ако дотичните корисници располагаат со соод-
ветни селско-стопански машини и направи, односно со 
рибарски бродови, чамци и ламби, за кои е потребно 
тоа гориво односно моторно уље. 

10) Производите од точ. 8 ќе им се продаваа«* на 
определените корисници по повластените продавши 
цени само во оние количини што ќе им бидат доде-
лени од надлежниот орган, а според натамошните про-
писи од ова напатствие. 

11) Органот за селско стопанство на надлсжниот 
околиски (градски) народен одбор, во рамките на кон-
тингентот на примените дознаки, ќе им ивдава на од-
делни корисници дознаки за набавка на производите 
од точ. 8 по повластените продажни) цени сразмерно со 
утврдените потреби на сите корисници на дотичнога 
подрачје. 

III. 

12) Како повластена продавца цена на индустри-
ските производи наменети за потребите на селско* 
стопанекото производство односно на рибарството 
смета онаа цена што ќе ја постигнат продавачите ири 
продажбата на тие производи на купувачите кои 
во смисла на ова напатствие имаат право на купување 
на тие производи по повластените цени; кај гороиввод-
ните и увозните претпријатија повластената продажна 
цена не ги опфаќа трошковне за подвоз до иеиевар-
ната станица на купувачот. 

Кај производите за кои е определена продажната 
цена (производите споменати во точ. 8) како повласзе-
на продавца цена се смета онаа цена што е с т о е н а т а 
во точ. 3 и 4 од ова напатствие. 

IV. 

13) Кога во смисла на о-ва напатствие се продаваат 
индустриските производи по повластените цени, ношу ст 
даваат и барање за надокнада на разликите поднесу-
ваат: 

а) за производите од точ. 7 — само производ-
ните претпријатија и увозниците; 

б) за сите други производи — сите стопански 
организации (претпријатија, здруженија и задруги) што 
вршат продажба непосредно ич потрошувачите. 

За извршената продажба на индустриските произ-
води по повластените цени во смисла на ова напатствие, 
на стопанските организации и на увозниците од прет-
ходниот став ќе им се надокнади, и тоа: 

а) кај продажбата на производите за коп се опш-
иел ени продаваните цени (точ. 8) — разликата помеѓу 
опре делената цена и повластената цена опомената во 
точ. 3 односно во точ. 4 на ова напатствие; 

б) кај продажбата НА производите за КОЈ? не се 
определени прода в пите цени (тон. 6 и 7) ќе им се »на-
докнади разликата, т. е. износот на попустот, кој се 
пресметува ако се помножи постигнатата повластела 
продавца нена со коефициентот што за дотичите? 
извод е споменат во точ. 1—3 на ова напатствие. 

Примери за пресметување износот на попустот: 
За а) ; за моторен бензин е определена о с к а н а 

цена од 50 дни. за 1 кг; во точ. 4) на т * 
напатствие е пропишана потпалената 

С Л У Ж Б А ЛИС! НА ФНРЈ Пѓток, 7 » л 
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давна цена за 1 кг моторен бензин од 27 
дин. Спрема тоа попустот изнесува 23 дин. 
(50—27); 

За 6) : при продажбата на една средна се леко-сто-
панска машина спомената во точ. 1 на ова 
напатствие е постигната повластена про-
да® на цена од 7.000 дин.; за таа машина е 
определена стопа на попустот 40%, а кое-
фициентот за пресметување износот на по-
пустот 0,67. Износот на попустот се пресме-
тува на тој начин штодсе множи постигн-ai-
тата повластена продавца цена од 7.000 дин. 
со коефициентот 0,67; со тоа се добива из-
носот на попустот од 4.690 дин. 

14) Разликата во цената од точ. 13, т, е. износот 
на попустот ќе им се надокнади на продавачите на те-
рет на сметката бр. 800495 „Разлики во цените станати 
поради продажба на индустриските производи за по-
требите на селското стопанство по повластените про-
дажни цени". 

15) Народната банка на ФНРЈ — Главната цен-
трала, ќе го пропише начинот на кој ќе им биде на 
продавачите надокнадена разликата од точ. 14) на #ова 
напатствие. 

V. 
16) Ако корисниците што набавиле по повластените 

продавни цени индустриски производи за потребите на 
селското стопанство односно на рибарството, а за која 
набавка е предвидена дознака односно требување со 
ова напатствие, — ги продаваат или на друг начин ги 
отуѓат тие производи ца лица -кои во смисла на ова 
7тапатствие не се овластени за набавка на тие произ-
води по повластените пени, должни се да ја уплатат 
разликата, т. е. износот на попустот, пресметана за 
логичниот производ во смисла на точ. 13) и тоа во 
корист на сметката опомената во точ. 14) од ова на-
патствие. 

17) Советот за селско стопанство и шумарство на 
Владата на ФНРЈ ќе издаде, во согласност со Мини-
с т е р у на финансиите на ФНРЈ, потребни напатствија 
во поглед ка вршењето на контролата за точното спро-
ведување во живот на прописите од ова напатствие, 

18) Поблиски прописи за спроведување на ова на-
патствие ќе донесува, по потреба, Советот за селско 
стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ во согла-
сност со Министерството на финансиите на ФНРЈ. 

19) Ова напатствие ќе се применува од денот на 
објавувањето во ^Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 476 
5 март 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

претседател на Советот за селско стопанство 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
Министер на, Владата на ФНРЈ 

Заменик на Претседателот на Советот аа 
индустрија и градежништво, 

Љубчо Арсов, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на финансиите па ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

Сиглаеен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

119. 

Врз основа на чл. На од Уредбата за дополну-
вање на Уредба а за платите на персоналот во трго-
вијата на мало („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/52), 
а во согласност со Министерот на финансиите кз ФНРЈ 
и со Претседателот на Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата па ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА РЕГУЛИРАЊЕ ТРОШКОВНЕ НА 
ТРГОВИЈАТА И ЗА ФОРМИРАЊЕТО И РАСПОДЕЛ-
БАТА НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ НА ПРЕТПРИЈА-
ТИЈАТА ШТО ВРШАТ РАБОТИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1) Одредбите од ова напатствие с е однесуваат до 

државните претпријатија, претпријатијата на опште-
ствените организации и до други стопански организа-
ции (во натамошниот текст: претпријатија) кога се 
занимаваат како со основна дејност со работи на из-
воз и увоз, на реекспорт и посредување во меѓународ-
ниот промет на стоки и доколку се регистрирани во 
регистерот извозниците и увозниците ка ј Советот 
ва промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

Претпријатијата на кои извозот и увозот им е 
споредна дејност ќе ги применуваат одредбите од ова 
напатствие само во поглед на трошковите на тргови-
јата на својата надворешио-трговска дејност. 

2) Одредбите од ова напатствие не се однесуваат 
до задругите и до производителните претпријатија 
кога извозат свои сопствени производи или кога уве-
зат суровини и пол\ производи за сопственото произ-
водство и опрема за сопствените потреби. 

3) Трошковите на трговијата и акумулацијата и 
фондовите ги опфаќаат: 

а) трошковните па трговијата и тоа: 
— материјалните трошкови на извозот и увозот, 
— личните трошкови па извозот и увозот (плати), 
— пшпонесот за амортизациониот фонд на лрет-

пријг.тисто, 
— придонесот за покриле па посебните трошкови 

во надворешната трговија; 
б) акумулацијата и фондовите и тоа: 
— општествениот придонес, 
— придонесот за фондот на сопствените инве-

ст нини. 
— придонесот за резервниот фонд на претприја-

тието. 
4) Трон; ков ите на трговијата и акумулацијава и 

фондовите од точ. 3 иа ова палате гане се покрива;; i 
од: 

а) определените маржи, 
б) други приходи, како што се: провизии (по-

среднички и застапнички — договорени и случајни) 
придонеси и членски влогови, услуги (конјуѕггурни 
технички и други), заработи на арбитражни и реек-
спорт ни работи, приходи од ревизии на цени и фак-
тури во странство по извршени и платени заклучоци, 
прометна и каса провизија по извршени плаќања ж 
странство, комерцијални бонификации од Г Р О М К И » 
фирми после заклучените роботи и ел., 

в) од остварената позитивна разлета помеѓу т -
бавната и продажната цена на извезената односно уле^ 
вената стока. 

Од остварената позитивна разлика помеѓу лабав 
ната и тцродавната цена на извезената односно увезе 
ната стока му припаѓа на претпријатието до о; 
делот кој ќе му остана на претпријатие*о ио вадел 
жителиата уплата па о и д е л е н и о т дел од повитимш; 
разлива во цената, со и А ПЈ го органот и а дл ежев зг 
определување маржи да му ;о определи индиго »ду ал 
ннот процент на секое пре пријатне. 
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Остатокот од позитивната разлика во цената по-
сле применувањето на определениот процент од прет-
ходниот став му останува на претпријатието на од-
делна сметка иа разликите во цената. 

Од позитивното салдо на одделната сметка на ра-
злики1, е во цената на крај на работната година му 
принца на претпријатието 20% за резервниот фонд 
на претпријатието, а остатокот се уплатува на посебно 
опредслепата сметка при Народната банка на ФНРЈ. 

5) По исклучеше од одредбата во тон. 4) на ова 
напатствие претпријатијата што увозат спрема и ин-
вестиционен материјал, не ти покриваат трошковпте 
на трговијата и акумулацијата и фондовите од опреде-
лените маржи, туку од провизиите договорени слобод-
но со корисниците, и од другите приходи од тон. 4 
на ова напатствие. 

II. ТРОШКОВИ НА ТРГОВИЈАТА 

А. Материјални трошкови на извозот и увозот 

6) Материјалните трошкови на извозот и увозот 
ги опфаќаат: 

а) трошкови'!е на стоковниот промет, 
б) трош ковите за наемнина и одржување па ра-

ботните просторни, 
' в) општите > правни трошкови. 

Во Т Р О Ш К О В И i e на стоковниот промет влегуваат: 
природни ге губи 1 оци на стоките па складиште (нор-
мално кало, paciyo, крш и расипување), транспорт-
ните бошкови и амортизацијата па амбалажата, меѓу-
складпшното превозење стоки и трошковите па мани-
пулацијата на стоки во магацинот во сопствена режија 
(без лични издатоци, ако се вршат манипулациите со 
сопс1вена работна сила), осигурување и чување стоки 
(без личин издатоци за чување стоки),, камата па по-
зајмени обртни средства и други Т Р О Ш К О В И па плат-
ниот промет (без банкарска провизија за меѓународни 
плаќања), провизии, придонеси и членски влогови на 
посреднички или на сопствен комерцијален орган (би-
рои) во земјата или во странство, трошкови за изра-
ботка на мустри и за нивно обраќање и допремање 
на меѓународни саеми, трошкови па изложување на 
меѓународни саеми, разни услуги од друм] во врска со 
сто],'и ге и ел. 

Другите трошкови па стоковниот промет што не 
се споменати во претходниот став, а се однесуваат не-
посредно до стоковниот промет со странство (на пр.: 
транспортни трошкови, услуги на меѓународен шпеди-
тер, трошкови па квалитативно то и квантитативно^ 
преземање стоки, банкарска провизија за меѓународ-
ни плаќања и дп.) претставуваат калкулативпи ставки 
и непосредно и се додаваат на набавна!а вредност на 
извезените односно увезените стоки. 

Во трошкови^ за наемнина и одржување на ра-
ботните простории влегуваат: кирија за т и п работни 
просторни, трошкови за осигурување на соис[вените 
работни простории, трошкови за редовно одржување 
па згради, }. риан и инветар, трошкови за огрев, 
осветление и вода и ел. 

Во ..иштите управни трошкови влегуваат: патни 
трошт озн за службени наликува во земјата и во 
странство, птт трошкови, трошкови за канцелариски 
материјал, отпис на ситен инвентар, материјални тро-
шкови на сопствените претставништва во земјата и во 
странство, трошкови, за огласи, реклами, стручни спи-
санија и1 весници, придонес на вишето стопанско здру-
жение, придонес на Трговската комора на ФНРЈ, при-
донес на ф"т"-'м • к\лIурно-просветна работа, тро-
Г Н А Т И цл Рv." РT\<ЕП Ј АIТИЈА во земјата и во странство 
и др. 

Б. Лични трошкови на извозот и увозот 
(Фонд на плативе) 

f 7) Личните трошкови на извозот и увозот гп оп-
фаќааат платите па сиот персонал па претпријатието 
со сите работни огранци, вклучувајќи ги conciвените 
претставништва во земјата и во странство и додато-
ците на плати. 

Ако претпријатието делум се занимава со р а б о т 
на извоз и звоз, личните трошкови ил извозот и уво-
зот гп опфаќаат платите и дода топите на платите 
само на оној персонал кој И С К Л У Ч И В О И непосредно 
работи па надворешно-трт овската дејност. 

В. Амортизационен фонд на претпријатието 
8) Со придонесот за амортизациониот фонд на 

претпријатието се обезбедуваат средствата за замена 
и големи оправки на основните средсва. 

Додека не се донесат пропиен за определување 
износот на придонесот за амортизација на основните 
средства, претпријатието ќе го пресметаа овој при-
донес на начинот пропишан во Решениево за опреде-
лување процеп тот за пресметување па придонесот за 
амортизација па основниiе средства на државине тр-
говски претпријатија („Службен лист па ФНРЈ", број 
3/51). 

9) Претпријатијата се должни пресметаниот износ 
на придонесот за амортизација па оспорениот промет 
во претходниот месец та го УП тат ат во целост во 
амортизациониот фонд па претцима т е т о при Држав-
ната инвестициона банка па ФНРЈ. Уп'нугата се врши 
истовремено кота се подигаат голови пари кај Народ-
ната банка па ФНРЈ за исплата на пла]ше на персо-
налот. 

10) Начинот па р '^полагање со средствата од амор-
тизациониот фонд ќе се регулира одделно. 

Г. Средства за покриле на посебните трошкови во 
надворешната трговија 

11) Со придонесот за покриќе на посебните тро-
шкови на надворешната трговија се формираат сред* 
ства за покрпќе ти посебните трошкови на извозот и 
увозот и тоа: т потковате за колективна пропаганда 
на одделни стопански гранки или на сето стопанство 
во странство, трошените за пропагандно и декоратив-
но истапување На меѓународни саеми, трошкови те за 
опипо-сшпанско истапување на од тетин меѓународни 
саеми ири кои извозниците не наште комерцијален! 
интерес, трошковнте предизвикани по писмен налог од 
одговорните државни органи за налворешпо-грговско-
то работење (на пр.: стопиран,? стока во странство, 
нулата доработка и преработка на стоката во стран-
ство, измена на днспознципге и условите на купоиро-
давните договори на штета на претпријатието), тро-
ш к о в н е на специјални комисии и делегации во стран-
ство по извозот и увозот воопшто, тронгковите во 
странски луки и на странски пазари предизвикани со 
вонредни прилики (на ир.: со штрајкови) и ел. 

12) Процентот на придонесот за покриле на посеб-
ните трошкови во надворешната трговија ' изнесува; 
0 ,2#, а се пресметува на остварениот промет на прет-
или? m исто, 

13) Пресметаниот износ на придонесот за покриле 
на посебните трошкови во надворешната трговија се 
уплатува врз основа на месечната пресметка најдоцна 
до 15-ти во наредниот месец за минатиот месец иге 
посебна банковна сметка на Советот за промет со сто-
ки на Владата на ФНРЈ кај Главната централа на На-
родната банка на ФНРЈ. 

14) Со средствата нп посебната банковна сметка 
од претходната точка располага Препе и 'слог на Со-
ветот за промет со еIојо[ па Владаш на ФНРЈ за це-
лите предвидени со наткиавпево. 
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III. АКУМУЛАЦИЈА И ФОНДОВИ 
15) Акумулацијата и фондови ге се пресметуваат -

со ^ применувањето па определената стопа на акумула-
цијата и фондовите на остварениот износ на основните 
плати со положај мите додатоци и други примања пред-
видени во том. 37 од ова напатствие. 

Уплатата на посмешниот износ на акумулацијата 
и фондовите се врши на определена сметка кај Народ-
ната -банка на ФНРЈ едновремено со подигањето на 
готовите пари за исплата на платите на персоналот на 
претпријатијата (Решението з а времените стопи на аку-
мулацијата и фондовите и Наредбата за уплата одделни 
видови буџетски приходи на сметката ~кај Народната 
банка на ФНРЈ — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/52). 

А. Општествен придонес 
16) Општествениот придонес кој е содржан во 

стопата на акумулацијата и фондовите се состои од 
основниот и прпдадениот придонес кој се пресметува 
и уплатува на начинот предвиден во лоч. 15 ст, 1 и 2 
на ова напатствие. 

Б. Фонд на сопствените инвестиции 
17) Средствата од фондот на сопствените инвесп.-

иии служат за капитална изградба поради рационали-
зација и проширување на претпријатието, за набавка 
на средства за порационално работење, за подобрување 
стручната спрема на работниците и службениците на 
претпријатието, и за изградба станови, социјални и. 
културни установи за потребите на работниците и слу-
жбениците на претпријатието. 

18) Средствата на фондот на сопствените инвести-
ции се формираат од: 

а) придонесот за фондот на сопствените инве-
стиции, 

б) делот на добивката на претпријатието кој се 
добива на начинот определен во точ. 35 на ова напат-
ствие. 

19) Процентот за пресметување на придонесот за 
фондот на сопствените инвестиции изнесува 2%. 

Придонесот за фондот на сопствените инвестиции 
е содржан во вкупната маса на акумулацијата и фон-
довите која се уплатува кај банката при подигањето 
на готови пари за исплата на платите. 

20) Делот од добивката на претпријатието кој се 
распоредува во фондот на сопствените инвестиции се 
уплатува на одделна сметка кај банката по изврше-
ната ратоделба на добивката. 

21) Начинот за располагање со средствата од фон-
дот на сопствените инвестиции ќе се регулира одделно. 

В. Резервен фонд на претпријатијата 
22) Средствата на резервниот фонд на претприја-

тијата се формираат од: 
а) придонесот за резервниот фонд, 
б) делот од добивката на претпријатието кој се 

добива на начинот определен во точ. 35 од ова на-
патствие. 

23) Процентот за пресметување на придонесот за 
резервниот фонд на претпријатијата изнесува 8%. 

Придонесот за резервниот фонд на претпријати-
јата е содржан во вкупната маса на акумулацијата и 
фондовите која се уплатува кај банката при подигање 
ма готови лари за исплата на платите. 

24) Средствата од резервниот фонд служат за по-
мриќ« на работните губитоци како и. за дополнување 
»а фондот на платите до висината на постојаниот дел 
иа платите и на други надокнади предвидени во точ. 
37 од ова напатствие. 

Како работни губигоци се сметаат сите непредви-
дени и случајни губиташ* и троновите , кои не се 
покриваат со маржата (на пр.: губи гоци на стопирање 
•тока во странство од комерцијални разлози, губитоци 

на стока кои не можат да се надокнадат од добл»>1».1-
чог, превозење стока на подолги релации, вишок на 
вонредните расходи над вонредните приходи, и ел.). 

Фондот на платите се пополнува од резервниот 
фонд на претпријатието ако претпријатието во некој 
месец не ќе оствари достаточен износ на средствата 
за исплата на постојаниот дел на платите и на Други 
надокнади предвидени во точ. 37 од ова напатствие. 

25) Делот од добивката на претпријатието кој се 
распоредува во резервниот фонд на претпријатието се 
уплатува на одделна сметка кај банката по изврше-
ната расподелба на добивката. 

26) Со средствата од резервниот фонд претприја-
тието, по правило, располага слободно. 

IV. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАРЖИТЕ 

27) Маржата се определува на секое одделно 
претпријатие (индивидуална маржа) спрема природата 
и обемот на работењето. Индивидуалната маржа се 
определува во процент од прометот на претпријатието 
остварен со странство. 

.Маржата се пресметува со применување на опре-
делениот процент на остварениот извоз и увоз на сто-
ките по продавната вредност. 

28) Индивидуалната маржа ја определува: 
а) Претседателот На Советот за процвет со стоки 

на Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, за претпријатија што се нао-
ѓаат под стопанска управа на сојузните државни ор-
гани; 

б) претседателот на советот за промет со стоки 
на владата на народната република, во согласност со 
министерот на финансиите на народнта република, за 
претпријатијата што се наоѓаат под стопанска управа 
на републичките и локалните државни органи, н за 
претпријатијата на општествените и други стопански 
организации. 

29) Маржата се определува, по правило, само за 
една работна година, а може да се определува и за 
пократко време, и да се менува во текот на работната 
година доколку го бараат тоа објективните околности 
(на пр.: ребаланс на планот на извозот и увозот по-
ради виша сила, невреме, ембарго во одделни земји, 
надворешна трговска ситуација и ел.). 

30) По работите на извозот и увозот може да се 
примени само една маржа, а ако во некоја работа уче-
ствуваат две или повеќе претпријатија, тогаш сраз-
мерно на учеството ја делат маржата на претпријати-
ето што е носител на извозот односно на увозот. 

31) Ако претпријатието, чи јата основна дејност е 
извоз и увоз на стоки, ги продава стоките на внатре-
шниот пазар, тогаш на вака остварениот промет ја 
пресметува само определената маржа за неговата над-
ворешно-трго-вска дејност. Во овој случај не може да 
се користи разликата помеѓу набавната и продажната 
цена. 

V. ФОРМИРАЊЕ НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ И НА-
ЧИН ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПЕРСОНАЛОТ НА ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈАТА 
32) Платите на персоналот се исплатуваат од фон-

дот на платите на претпријатието. 
33) Платите на персоналот на претпријатието се 

состојат од постојан дел на платата и од променл; ; 
дел на платата. 

Постојаниот дел на платата изнесува 7Ст£ од осно-
вната плата и полс:хајрист додаток. 

Постојаниот д^д па платам се О з б ^ д / с а 
огл*д на ocTE^pwvcT фсчл ^з w&iiiie. а -
виот дб £ на платата од с е т в п ^ : ' Фокд кз 
платите. 



Страна 174 — Број И СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Петок, 7 ма$рт 1952 

Како основна плата во смисла на ова напатствие 
ве смета платата определена во смисла на прописите 
од Основната уредба за принадлежностите на сојуз-
пите државни службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 83/47). 

34) Фондот на платите на претпријатието се фор-
мира од остварените маржи, други приходи и од де-
лот на позитивната разлика во цената кој му припаѓа 
(i04. 4 од напатствие^©) — бруто приход. 

Од остварениот бруто приход најпрво се двои из-
носот за поклике на материјалните трошкови на .изво-
зот и увозот и придонесот За амортизациониот фонд 
на претпријатието. 

Од делот на бруто приходот што ќе остане по 
двоењето на износот од (претходниот став се двои за 
фондот на платите најповеќе до полниот износ на 
основните плати и положајник додатоци и издатоците 
предвидени во точ. 37 на ова Напатствие, и износите 
на -акумулацијата и фондовите. 

Износот на бруто приходот што ќе остане по дво-
ењето на износите од претходните ставови претста-
вува добивка на претпријатието. 

Сб) Добивката на претпријатието се утврдува врз 
основа на месечна пресметка. 

Од утврдената добивка најпрво се двои износот 
за пополнување фондот на платите до износот на 
основните плати за минал ите месеци во кои што пер-
соналот на претпријатието не примил полн износ на 
основните плати со додатоците. 

Преостанатиот дел од добивката Се распоредува: 
а) 75% за наголемување фондот на платите, 
б) 10 % за наголемување сопствените инве-

стиции, 
в) 15% за наголемување резервниот фонд на 

претпријатието. 
Делот од добивката под а) од претходниот став 

и сите други примања на персоналот на претпријати-
ето во пари или во натура што не се содржани во 
-фондот на платите (точ. 15, ст. 1 од напатствиево) 
претставуваат вишок на фондот на платите кој под-
ложува на данокот на вишокот на фондот на платите 
(чл. 14 од Основниот закон за општествениот придо-
нес и за даноците). 

До донесувањето на соодветни прописи за стопите 
на данокот на вишокот на фондот на платите, прет-
пријатијата се должни да пресметуваат и уплатуваат 
аконтација на овој данок по следните стс<пи: 

/Ако вишокот на фондот 
в̂на платите во однос на Стопата на данокот на 

[фондот ка платите (плати вишокот на фондот на 
' и додатоци од точ. 15 ст. 1 платите изнесува: 
на наиатствиево) изнесува: _ _ 

5% 15% 
10% 20% 
15% 25% 
20% 30% 
25% 35% 
30% 40% 
40% 50% 
ео% 
85% 70% 

т% т% 

Данокот по повисоката стопа не може да би де по-
голем од данокот пресметан по најблиската пониска 
стопа наѓ сламен со разликата поради која се приме-
нува повисоката стопа. 

36) Пресметковен период за распоредот на добив-
ката во смисла нз претходната точка е, по препило, 
работната голица. Претпријатието може дт грим* ра-
според на добивката и во пократки временски периоди 
(месечно, тримесечно, полугодишно), 

VI, РАСПОДЕЛЕ Д НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ 

37) Од фондот на платите најпрво се исплатува! 
а) постојаниот дел на платите, 
б) паричните надокнади наместо прехранбените 

бонови, 
в) вредноста на индустриските бонови која и ед 

плаќа на Народната банка на ФНРЈ за купување на 
овие бонови, 

г) додатоците за одвоен живот, 
д) платите за време на годишен одмор и за 

време на неискористен годишен одмор, 
ѓ) платите за време на воена вежба, 
,) еднократните плати во случај иа повикување 

иа отслужување воен срок, 
ж) платите за време на платено отсуство, 
з) плата при отпуштање (отпратише), 
и) плата (хранарина) за време болување до 7 

дена, 
ј) плати на мајките за време на доење а носно 

ране ње деца. 
ЗВ) Износот кое ќе преостане во фондот на пла-

тите по извршените исплати од претходната точка 
служи за исплата на променливиот дел на платите. 

Променливиот дел на платата управниот одбор на 
претпријатието го распоредува на персоналот на прет-
пријатието спрема одговорноста, тежината и сложено-
ста на работите на поодделни работни места, залага-
њето и постигнатиот успех во работата, а на начинот 
пропишан со Правилникот за платите на персоналот 
на претпријатието. 

До донесувањето на општи прописи за изоабо1ка 
на правилникот за платите на персоналот на претпри-
јатието работничкиот совет (односно управниот одбор 
— ако нема работнички совет) ќе донесе привремен 
правилник. Во привремениот правилник ќе се пропише 
начинот за утврдување пресметувањето и исплатата на 
поомекливиот дел од платата. Со правилникот може да 
се предвиди дека при раеподелбата на фондот на пла-
тите можат претходно да се изземат средствата за 
исплата на премиите за остварените заштеди на трс-
школите на увозот и извозот, за постигната вонредно 
поволна цена во странство, за успешна продажба на 
нелшнјуктурни стоки, за издејствуваните провизии и 
комерцијални бонификации во странство, после плате-
ните и извршените заклучоци, за ажурност во книго-
водството и ел. 

39) Ако претпријатието во некој месец не ќе 
оствари средства достаточни за исплатата од точ. 37 
на напатствиево, фондот на платите се пополнува од 
средствата на резервниот фонд на претпријатието до 
износот потребен за подмирување на тие издатоци. 
Ако нема средства во резервниот Фонд на претприја-
тието, средствата за подмирување на овие издатоци се 
обезбедуваат од кредитот кај Народната банка на 
ФНРЈ. 

Добавениот кредит за целта спомената по претход-
ниот став, претпријатието е должно да го врати од 
фондот на платите што ќе го оствари во пресметков-
ниот период. 

40) Постојаниот дел од платата и надокна пите за 
прехрамбени бонови и вредноста на индустриските бо-
неви се исплатуваат месечно унапред, ,а променливиот 
дел од платата се исплатува уназад најдоцна до 15-ти 
во следниот месец. 

VII. ВОНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
41) Вонредните расходи, камо што се: пенали, ка-

»ни, казнени камати и ел., претпријатието ќе ги по-
крила, по правило, од остварените вонредни приходи. 

Евентуалниот вишок на вонредни приходи над 
вонредните расходи прети ул ја- нето ќе го уплатува 
резервниот фонд на прета ри Јат и е то. Евентуалниот b l -
гчск на вонредните расходи гад ervip ^'ниге приход* 
ќе се покрива од резервниот фонд па претпријатието. 

ДО 
-мрску 5% 

10% »» 
15% W 
20% 1» 

м 25% 
ЗОГ* tt 
40% )» 
т% » 

н 85 % п 
*# 120% 
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42) Приходите од помошните и споредните дејно-
сти (ковшгнациоки складишта и ел.) служат за по-
криќе на расходите« на овие дејности. Со евентуалниот 
вишо« на приходите над расходите од помошните и 
споредните дејности се наголемува бруто приходот на 
основната дејност. Евентуалниот губиток на овие деј-
носта се покрива на начинот на кој се покрива и гу-
биток от по основната дејност. 

42) Утврдениот вишок или мањок на стоки при 
инвептарисањето преку границата на природните губи-
т о к доколку не е покривен со осигурување претпри-
јатието ќе го пресмета во корист или на терет на ре-
зервниот фонд на претпријатието, 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
44) Од 1 јануари 1952 година претпријатијата нема 

век?, да. ги пресметуваат средствата за фондот на ра-
ководството на претпријатието, за фондот за рациона-
лизација^ и за фондот за издигање кадров!!. 

Со посебни прописи ќе се определи целта и на-
чинот на употребата на средствата на постоските фон-
дови од претходниот став. 

45) Ова напатствие влегува во сила се денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија0, и ќе се применува 
во поглед на трошковигге на трговијата и акумулаци-
јава и фондовите од 1 јануари 1952 година, а во по-
глед на пресметката и расподелбата на фондот На пла-
т н и од 1 март 1952 година. 

Бр. 2686 
28 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласни: 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика', 

др Павле Грегори^ е. р. 

120. 
Врз основа на чл. 62 ст, 4 од Уредбата за осни-

вање и дејноста на тоговоките претпријатија („Слу-
жбе« лист на ФНРЈ", бр. 6/52), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА РАСПРОДАВАЊЕТО НА СТОКИТЕ ВО ТРГОВ-

СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА МАЛО 

1) Трговските претпријатија на мало (чл. 1 од 
Уредбата за оснивање и дејноста на трговските прет-
пријатија) можат, врз оонова на посебно одобрение, 
да распродаваат индустриска стока од широка по-
трошувачка. 

Распродавањето на стоката се врши по цените 
што се пониски од пазарните цени за односната стока. 

2) Предметот на оаслрода»ва»њето може да биде: 
а) стока која не одговара на изменетиот укус 

на потрошувачите (демолирана стока); 
б) стока што е оштетена; 
в) распарена стока; 
г) рестловч. 

ТргО'ВШ1схите претпријатија на мало можат да ра-
спродаваат и индустриски хр акит едни производи ако 
постои опасност од расипување. 

3) Стоката изложена на распродавање не можат 
Да ја купуваат тпi свинските претпријатија (чл. 1 од 
Уредбата за оснивање и дејност на трговските прет-
пријатија) со цел на натамошна продажба. 

4) Одобрение за распродавање на стоката издава 
органот за промет со стоки на околискиот односно 
градскиот народен одбор- на чие подрачје се наоѓа 
трговсково претпријатие (продавница). 

Одобрението за распродавање па стоката се изда-
ва врз основа на образложен предлог од трговското 
претпријатие. 

Предлогот и одобрението за распродавање мораат 
да содржуваат сите потребни услови за- распродавање 
а особено: в-: ЈТ и количината на стоката која се ра-
спродава, цените по кои распродавањето на стоката 
се врши, време кога ќе се врши распродавањето. 

5) Распродавањето на стоката се врши јавно. 
Распродавањето на стоката мора да биде објавено 

на уобичаен начин најмалку пет дена пред да почне 
распродавањето. 

Стоката изложена на распродавање мора да биде 
издвоена од другата стока која не се распродава. По-
крај тоа, стоката која се распродава мора да биде 
видно обележена со соодветни ознаки (на пр.: да е 
оштетена и во колкава мерка, да е распарена и ел.). 

6) Трговското претпријатие може да определи 
одделна комисија од редот на споите службеници која 
ќе организира распродавање и која ќе врши потребна 
контрола над распродавањето. 0-;аа комисија одговорна 
е за правилното спроведување »а распродавањето спо-
ред прописите од ова напатствие и според условите 
содржан« во одобрението за распродавање на стоките. 

7) Ова напатствие ќе се применува од де«от ега 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 2401 
A3 февруари 1952 годи и.] 

Белгија 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за -промет со стокиќ 

Осман Карабеговнќ, е. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

..Службени гласник Народне Републичке Србије'* 
во бројот 5 од 16 февруари 1952 година објавува: 

Решение за пренесување школи, интерната и до-
мови од надлежноста на Владата на НР Србија во 
надлежност на Главниот извршен одбор на Народ-
ната скупштина на Автономната Покраина Војводина, 
та Обласниот народен одбор на Автономната Косов-
ско-метохиската Област, на градските и околиските 
народни одбори. 

Во бројот 6 од 23 февруари 1952 година објавува: 
Уредба за забрана на снимање и скицирање поод-

делни објекти; 
Уредба за укинување Урбанистичкиот завод на 

НР Србија: 
Наредба за изменување на Наредбата за опреде-

лување срокот за регистрација на постоевте занает-
чиски дуќани и раб от ил ници односно дуќаните и ра-
ботилниците што вршат една од дејностите слични на 
зан а? тчиск ата ра дин ост; 

Указ за разрешување и именување Директор на 
Главната дирекција на електростопанството на Н(Р 
Србт'5 а. 

Во бројот 7 од 1 март 1952 година објавува: 
Уредба за оснивање Завод за селекција на доби-

ток it матично книговодство; 
за основање рете^инароки заболи за нпо-

Уредба за оснивање ветеринарски заводи за про-
Уредба за оснивање сточарско-припуснч ст и ал; 
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Уредба за сточарско-ветеринарните и ветеринар-
ните станици; 

Уредба за забрана да се подигаат лозја од ди-
ректно родни хибриди; 

Уредба за оснивање Биолошка станица во Буково; 
' Наредба за забрана на превозе ње вино о д гроз је 
џ ракија со моторни возила на стопанските органи-
зации тг на приватните сопственици; 

Напатствие за извршување Наредбата за оп ре де* 
дување подрачјата на кои ке можат да се држат кози. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Репу-
блике Хрватске во бројот 6 од 14 февруари 1952 
година објавуваат: 

Наредба за изменување и дополнување на На-
(редбата за надлежноста за донесување решенија за 
службеничките односи на државните службеници на 
Н Р Хрватска; 

Решение за изменување и дополнување на Реше-
нието за номенклатурата на службенике места и зва-
ш ј а на службениците во народните одбори, за чие 
назначување, преместување, времено испраќање на ра-
бота и престанокот на службата е потребна претходна 
согласност од надлежниот член на Владата, од прет-
седателот на комитет односно секретарот за персо-
нална служба на Владата на НР Хрватска; 

Решение за времените цени -на електричната енер-
гија на подрачјето на НР Хрватска. 

Во бројот 7 од 21 февруари 1952 година немаат 
Јслужбеи дел. 

Во бројот 8 од 28 февруари 1952 година објаву-
ваат. 

Уредба за заполтување жени во стопанството; 
Решение з а ставање на Медецинскиот и Фарма-

иеутскиот факултет на Свеучилиштето в о Загреб под 
раководство на Советот за просвета, наука и култура 
иа Владата на И ? Хрватска. 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Народне Републике Словеније' ' во 
бројот 5 о д 12 февруари 1952 година објавува: 

Указ за именување министер—заменик на претсе-
дателот на Советот за п р о ж е т а и култура на Владата 
на Н Р Словенија; 

Наредба за определување срокот за распишување 
редовни избори на работничките совети. 

Во бројот 6 о д 19 февруари 1952 година објавува: 
Указ за изменување на Указот за определување 

членови' на Соѕветот за народно здравје и социјални 
ЈГрижи на Владата на HiP Словенија и за потврда и 
именување членови на Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата на НР Словенија; 

Наредба за мерките за спречување и отклону-
вање последиците на вонредните снежни намети во 
Н Р Словенија; 

Наредба за дополнување "на Наредбата за опреде-
лување месни (градски) народни одбори што вршат 
заверување на потписи и ракописи. 

Во бројот 7 од 26 февруари 1952 година објавува: 
Наредба за дел и мичи ото укинување на Наредбата 

ва забрана на ловот на фазани и полски еоебици. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Службен весник на Народна Република Маке-

донија" во бројот 3 од 18 февруари 1952 година 
објавува: 

Учѕз за состав ка Советот аа индустрија и граде-
жни' гх го; 

Указ за изменување на Владата на Народна Ре-
публика Македонија; 

Уредба за Архивскиот совет на Народна Репу-
блика Македонија; 

Уредба за стопанските дејности што им се слични 
на занаетите и за условите и начинот на нивното 
вршење. 

Во бројот 4 од 25 февруари 1952 година објавува: 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за данокот на доходот; 
Уредба за укинување на автомобилско-шоферскнот 

курс во Скопје. 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-

цеговине" во бројот 3 од 9 февруари 1952 година нема 
службен дел. 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕНИОТ 

ЛИСТ НА ФНРЈ" 
1) За мали огласи за загубени воени легитимации, 

легитимации од „Партизанска споменица 1941" за 
ордените и медалите и уверенијата за одликуванија 
се наплатува по 10 динари за секој збор, 4% данок и 
30 динари за доказен примерок. 

2) За огласи за ликвидација на претпријатијата 
од сојузна значење до 50 зборови 1.000 динари, а за 
секој натамошен збор 15 динари, данок 4% и за 
доказен примерок 30 динари. 

3) Службени објави на министерствата, советите 
и установите по 10 динари за секој збор, 4% данок и 
30 динари за доказен примерок. 
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С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

108. Уредба за рас по дел бата на фондот на пла-
тите и за з а р а б о т и т е на работниците и слу-
жбениците , на стопанските претпријатија — 161 

109. Уредба за забрана да се з аложуваат жените 
и младината на определени работи — — — 164 

110. Уредба за ставањето вон сила« на Уредбата 
за унапредување на задружното сточарство 165 

111. Уредба за- укинување на задолжи!едниот 
откуп на оризот — — — 166 

112. Наредба за ставањето вон сила на Наредбата 
за регулисање колењето на добиток 166 

113. Решение за оснивање Дирекција за градење 
железници — — 166 

114. Решение за повластените продавци цени на 
индустриските производи наменети за по-
требите на селско-сто^анското производство 
и на рибарството — — * 167 

115. Решение за оснивање Одбор за кинемато-
графија 167 

116. Решение за оснивање Одбор за радиодифу-
зија — 167 

117. Решение за оснивање Одбор за физичка 
култура — — 16* 

118. Напатствие за применување на Решението за 
пов та стен и.т е продавци цени на индустри-
ските производи наменети за потребите на 
еелско-стошнското производство и на рн-

| баре тв оро — — 169 
1 W Напатствие за начинот на регулирање тро-

шковне на трговијата и за формирање и 
раси одел бата на фондот на платите на прет-
пријатијата што вршат работи на извоз сг 
увоз — — 371 

120. Напатствие за распродавањето на стоките 
во трговските .претпријатија на мало 175 


