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Член 1 

Книговодствата т сите стопански претпријатија и 
на стопанските здруженија (во натамошниот текст на 
претпријатијата) ќе вршат книжења само врз основа 
на писмени документи што ги пра,вдаат станатите про-
цени, односно стопанските операции. 

Член 2 
Из,вршените стопански операции се засниваат, по 

правило, на писмената како што се купопродавни до-
говори, заклучници, наредби или налози за нивното 
извршуваше, што ги склучуваат односно издаваат со-
одветните органи во претпријатието. Писмените наред-
би и налози можат и самите, во моментот на извршу-
вањето на операцијата, да станат документи за прав-
дање, како што е тоа случај ка ј налогот за исплата, 
требување на материјали и слично, на кон што е пот-
врдено извршувањето на налозите. Врз основа на на-
лозите и наредбите по кои што не се извршени сто-
пански операции не ќе се вршат книжења. Само оној 
документ на кој што на определен начин е утврдено 
извршување на стопанска операција, се смета како 
документ за книжење. Но, писмениот налог што им го 
издава претпријатието на лицата надвор од претпри-
јатието може веќе во моментот на неговото издавање 
и предавање да претставува за претпријатието доказ 
з а извршената стопанска операција, и спрема тоа до-
кумент за книжење (вирмански налог за исплата, 
вирмански налог за наплата, издадена фактура, влечен 
лек и сл.). 

Покрај документите за правдање на кои што се 
утврдени станатите промени односно стопанските опе-
рации, можат како основ за книжење да служат и 
такви книговодствени документи што се составаат во 
самото претпријатие врз основа на документите на 
правдање, со цел на олеснување и поголема преглед-
ност на книжењата на стопанските операции. Во та-
кви документи спаѓаат благајничките налози, прима-
иотни налози на рекапитулација, бордерои и слично. 

Во книговодствени документи спаѓаат исто така и 
налози за книжење на испра,вки (сторна) на погрешно 
извршени книжења, што се потпираат на порано про-
книжените налози и документи за правдање што биле 
погрешно прокнижени. Ваму спаѓаат и други налози 
ш т о се издаваат во книговодството а се потпираат на 
прописите што постоат како на пр. книговодствени 
налози за книжење на трошкови и расходите и прихо-
дите што се разграничуваат временски. 
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Член 3 

Документот за правдање за да може да бира 
основ за книжење треба да биде составен навремено, 
по правило, во моментот на извршувањето на опера-
цијата, и мора да содржи: 

а) назив на претпријатието со адреса или назив 
на одделението што го издало документот; 

б) назив на документот („налог за исплата'' 
„налог за ,прием материјали", „требување материјали ' , 
„фактура" и сл.); 

в) дата на издавањето на документот; 
г) имиња на лицата што учествуваат во извр-

шувањето на операцијата на која што се внесува до-
кументот; 

д) содржина на промената односно на стопан-
ската операција и основ за нејзиното извршу,вање; 

ѓ) количини изразени на начинот што одговара 
на природата на извршената работа (килограми, мс!рк 
итн.) и износи изразени во динари; 

е) потписи од лицата што се овластени за пот-
пишување на такви документи. 

Други состоннн се определуваат индивидуално за 
поодделни ви,дови документи опрема карактерот на 
однос,ните операции. 

Со цел на олеснување да се манипулира со доку-
ментите и што подобра нивна прегледност, за поод-
делни видови стопански операции се печа,тат, по пра-
вило, унапред обрасци со потребен текст и со рубрики 
за забележување податоци за извршените соодветни 
стопански операции. Овие обрасци можат да бидаг 
општи и задолжителни за сите претпријатија (чек, вир-
мански налог, поштенска упатница и сл.), а можат да 
бидат одделни за поодделни претпријатија односно за 
поодделни гранки (фактури, требување, налози за ис-
плата итн,). 

Се овластуваат стопанските здруженија да пропи-
шуваат за потребите на здружените претпријатија, во 
согласност со надлежното биро за унапредување на 
администрацијата при советите за законодавство и из-
градба на народната власт еднообразни обрасци за 
единствена документација по поодделни видови на сто-
пански операции. 

Претпријатијата се должни да и^аат збирка на 
сите интерни обрасци што се употребуваат во прет-
пријатието. 

Член 4 

Документите мораат да бидат испишани со масти-
ло, со мастилав молив или со машина, и тоа директно 
или со копирање. 

Ако се издаваат документите во повеќе примерни 
мора на виден начин да се означи ко ј примерок служи 
како основ за книжење. Доколку, поради поделба на 
работата во книговодството, како основ за книжење 
покрај оригиналот служи и една или повеќе копии 
(на пр.: ка ј методата на работа со повеќе дневници, 
ако се издава еден налог копиран во два примерка, и 
тоа еден за книжење на контото што треба да се за-
должи, вториот за книжење на контото што треба де 
се одоб,ри, и сл.), мора на секој примерок да се озна-
чи неговава д е л , у ; 
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Член 5 
Во документите, како во текстот така и во брое-

вите, не смеат да се вршат нити поправање нити пре-
правања ни бришења што би ја доводеле во сомне-
ние исправноста на документот. 

Евентуални исправања на грешките во докумен-
тите се вршат на тој начин, што се прецртува прво-
битниот текст или износ и запишува нов исправен 
текст или износ над прецртаниот. 

Прецртувањето с е ' в р ш и со танка црта, како би 
можел да се прочита првобитниот текст. 

Покрај исправената греш.ка во документот за прав-
дање мора да се стави посебно зборот „исправил", и 
исправката да биде потврдена со потпис (шраф) од 
лицето што е овластено за потпишување на одно-
сниот документ со дата на извршувањето на исправ-
ката. 

Налози на благајната и банката на кои што се на-
правени грешки при издавањето во претпријатието, не 
смеат, по правило, да се исправаат, туку мораат да 
се поништат и да се издадат нови. 

Местата во документите, што се предвидени за за-
пишување на текстот односно на броевите, во случаи 
кога нема потреба да се исполнуваат, мора да се по-
ништат, по правило, со прецртување. Непосредно по 
паричниот износ испишан со букви мора да се стави 
зборот „динари" односно називот на определената 
парична единица, а остатокот на празниот простор што 
е наменет за пишување на износот со букви да се по-
ништи со прецртување. Исто така треба да се пони-
шти и празниот простор пред паричните износи испи-
шани со цифри. 

Член! 6 
Сите документи што служат како основи за кни-

жење на книговодството, мораат да бидат испратени 
до книговодството на начин и во срокот, кој е опре-
делен со посебна наредба од раководителот на прет-
пријатието а кој ќе обезбедува ажурност на книговод-
ството. 

Член 7 
Документите за извршените стопански операции, 

пред нивното книжење подлежен се на претходна кон-
.трола, која се состои во проверување на секој доку-
мент од формалната, сметковната и од суштинската 
страна. 

Проверката на документот се состои во разгледу-
вање дали ги има документот сите потребни податоци, 
дали е правилно извршена пресметката, дали збиро-
вите, одземањата, множењата, делењата и другите 
сметковни работи се точни, дали во документот озна-
чената стопанска операција е вистинита, дали се за-
снива на определена наредба, решение, одлука, до-
говор и сл,, како и дали операцијата не е противза-
конита. 

По извршената претходна контрола на документот 
се става, соодветна клаузула со потпис од лицето што 
ја извршило контролата и дата кога е извршена кон-
тролата. 

Доколку документот не одговара на барањата од 
контролата му се враќа на испраќачот да го исправи, 
дополни или објасни. 

Член 8 
По извршената контрола на документот се издава 

налог за книжење. 
Налогот за книжење е писмен акт со кој раково-

дителот на стопанско-сметковната служба, односно од 
него овластеното лице, наредува да се изврши кни-
жење врз основа на проверениот документ во работ-
ните книги на претпријатието. 

Налогот за книжење може да се издаде посебно 
за секој поодделен документ или збирно за група 
слични документи на кој што се опфатени истородни 
операции со иста економска содржина. 

Треба да се настојува налозите за книжење да се 
издаваат за група слични документи. Ова особено 
важи за оние случаи кога се составаат разни збирни 
прегледи и пресметки во форма на табели, што мо-
жат да служат истовремено како налози за книжење 
и како средени податоци за оператива и за потребите 
за анализа. 

Налогот за книжење може да се издаде на по-
себни, нарочно за оваа цел приготвени обрасци или 
на самите документи за правдање. Ако налогот за кни-
жење се издава на самиот документ, тогаш не са 
употребува посебен образец, туку на документот се 
испишува налогот за книжење, при што се употре-
бува!, по правило, и посебен жиг изработен за таа цел. 

Налогот за книжење го потпишува раководителот 
на стопанско-сметковната служба (раководителот на 
сметководството, на книговодството) во претпријати-
ето, односно лицето овластено од него. 

Доколку контролата на документот во смисла на 
прописите од претходната точка ја врши лице што е 
овластено и за издавање налог, за книжење, тоа по-
крај ставената клаузула за проверката ќе издаде и на-
лог за книжење. 

Налогот за книжење може да има следна форма: 
Налог бр. Да се книжи во месецот 

ЈОснов за книжење 
В (позив на доку-
1 меит. и с о д р ж а ј 
јј на операцијата) 

Долгува 
конто 

Побарува 
конто и 1 Износ 

ЈОснов за книжење 
В (позив на доку-
1 меит. и с о д р ж а ј 
јј на операцијата) 

синте-
тичко 

анали-
тичко 

синте-
тичко 

анали-
тичко 

и 1 Износ 

1 

1950 год. 
Прилози — 

Раководител 
на стопанско-сметковната служба, 

Доколку налогот за книжење се издава на самиот 
документ за правдање, податоците од првата колона 
(основ на книжењето) можат да отпаднат. 

Член 9 
Контирање (определување контата на кои што ќе 

се изврши книжење-кореспонденција на контата) во 
предниот налог се врши во зависност од содржајот 
од стопанската операција во форми на прост или сло-
жен став: 

а) ед,но конто долгува и едно конто побарува 
(прост став); 

б) едно конто долгува а две или повеќе конта 
побаруваат или обратно (сложен став). 

Не се дозволува дупло сложен став каде што две 
или повеќе конта долгуваат и истовремено две или 
повеќе конта побаруваат, бидејќи дупло сложените 
ставови во книговодството ја отежувааг контролата на 
исправноста како на стопанските операции, така и на 
самото книжење. 

Член 10 

Во налозите за книжење исто така како и при 
книжењата во работните книги, наместо испишувањето 
на текстуелниот назив на контото се дозволува озна-
чување на контото со број од контниот план. 

Член 11 
Налозите за книжење без обзир дали се издаваат 

одвоено или на самиот документ за правдање, мораат 
да бидат нумерисани. 

Нумерисањето се врши според начинот на кој што 
се редат и подоцна ставаат налозите со книжење. 
Налозите за книжење можат да се наредат по хроно-
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лошки ред почнувајќи од број 1 па натаму до крај на 
годината^ или секој месец или дури секој ден почну-
вајќи од бројот 1 па натаму. Налозите за книжење 
можат да бидат наредени и по предметот, на пример, 
одделно благајнички налози за исплата, а одделно за 
уплата, одделно влезни фактури, одделно излеани фак-
тури, одделно за банката, потоа по работните налози, 
по погоните итн. Најчесто се применуваат комбинац,ии 
од двата спомената начина за нумерисање. 

' Нумерирањето на налозите за книжење мо-ра да 
ја обезбеди точноста и екопедитивноста во работењето 
со документација. 

На документите за правдање што се приложуваат 
кон налогот за книжење, ако се издава налогот за 
кни-жење одвоено, се става забелешка: „со налогот за 
книжење бр. , прилог бр. —— дата " 
а на налогот за книжење мора да се означи кои и 
ќ о ш у документи се приложуваат. Оваа забелешка не 
мора да се става на оние документи кои со своите 
податоци недвосмислено упатуваат на налогот за кни-
жење на кој што се однесуваат, како што се, на 
пр. требување на материјали, работни листи, односно 
пресметки на производството, калкулации и слично. 

Член 12 

По истекот на секој пресметковен месец сите на-
лози заедно со соодветните документи мораат да се 
средат на еден од начините од претходната точка и 
да се стават во одделни фасцикли во кои што мораат 
да бидат прицв-рстени на начинот кој обезбедува да 
не може да се загуби документацијата. 

На кориците од фаециклот мора да биде испи-
шано: а) назив на претпријатието или на одделението; 
6) назив и реден број на фасциклот (предметот поч-
нувајќи од почетокот на годината; в) пресметковен1 

период—месец и година; г) почетен и последен б р о ј 
на налозите за книжење ставени во фасцикли. 

Налозите за книжење се ставаат по оној ред како 
се нумерисани. Ако постои одвоена нумерација по 
предметите, налозите се ставаат одвоено по редниот 
број на налозите на поодделни предмети. Во случаи 
кога се одвојуваат документите за правдање од нало-
зите за книжење како што е тоа случај на пр. при 
одвојува-ње документација за правдање по работните 
налози, по погоните или по производите во ставените 
налози за книжење мора да биде означено местото 
каде што се наоѓаат документите за правдање. 

Член 13 

Книговодствените документи, збир-ните пресметки, 
прометните искази, заклучните листови, билансите со 
сите прилози и -завршните сметки, како и работните 
книги, по правило, мораат да се чуваат до одобрува-
њето на завршната сметка во одделни простории или 
долани во најстрог ред со пол-на одговорност од -ра-
ководителот на стоианско-сметковната служба (на 
сметководството, на книговодството), односно на ли-
цето што е посебно определено за таа цел. 

Член 14 

По истекот на работната година односно на одо-
брувањето на завршната сметка, сета документација 
од чл. 13 и се предава на чување на книговодствената 
архива. Документацијата предадена на книговодстве-
ната архива се запишува во посебна архивска книга 
која се води по следниот образец: 
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Член 15 
Издавањето на предметите од книговодств^нмаи 

архива на службени-ците на претпријатието се в-рнф) 
само со дозвола од раководителот на стопаноко-сМет-) 
позната служба (на сметководството, на ш и т о в од-^ј 
ствотО), а со реверс од службеникот што го подигнал 
бараниот предмет. ^ 

Изземање на книговодствени документи, на ра-
ботни книги и сл, по б а р а л е ЈОД судските власти од)/ 
надлежниот ревизионен илиМконтроЛен орган ќе се ј 
изврши само вр-з основа н а п и с м е н о барање од овие' 
органи. Раководителот на Претпријатието става од) 
своја страна по барање од ти-е органи налог за изда-ј 
ванге на бараната документација. При Изземањето наѓ 
фа-сци-клот ш и на поодделни документи се става забе-Ј 
дешка за тоа во архивската книга, а наместо шз-емеиј 
ките документи, се става во фасциклот соодветен1 реа 
верс и по можност препис од документот. 

Член 16 
Ако се загубат или уништат кн иг ов одете ен ич е 

кументи, книгите и ел., раководителот на претпријатие 
ето е должен да го извести за тоа по писмен пат на-Ј 
длежниот финансиски орган и надлежниот орган за 
внат-решните работи. 

Член 17 
Сроковите до кои што ќе се чуваат предметите 

во книговодствената архива, предвидени се со Заков1 

нот за еднообразното книговодство. 
Документите за платниот промет во кредитните 

претпријатија се чуваат во сроковите што се предвид 
дени за започнување меѓуеобни имотни спорови. 

Продавните блокови во трговијата (парагон бло-
кови), келнероки (конобарски) блокови во угостител^ 
ството, помошните обрасци к а ј пресметувањето и ели 
се чу-ваат, по правило, една година по истекот на го-
дината на кое што се однесуваат под услов да е одо-
брена завршната сметка за периодот на кој што се 
однесува документацијата. За тоа донесуваат прописи; 
надлежните стопански здруженија односно министер-
ства; 

По истекот на срокот за чувањето на документа-
цијата, на документите и книгите од трајна вредност 
ќе се одвојат од другата документација и ќе се ста-
ват хронолошки по броевите и годините во посебни 
фа-сцикли (мапи). На кориците од фасциклот ќе се 
стави натпис: „Документи од трајна вредност", а под 
тоа ќе се назначи од која година се. Овие документи 
мораат одделно да се ставаат и чуваат. Другата до-
кументација што не е од трајна вредност се предава 
за преработка како стара хартија. 

Под документи од трајна вредност треба да се 
разберат во прв ред документите што се однесуваат 
на годишни биланси и завршни сметки, особено на 
ликвидациони биланси, Прим опре д авни пописи, калку-
лации, раз-ни пресметки со ст.ранство, важни стати-
стички извештаи, платни списоци односно картони ма 
кои што се води евиденција за заработените плати 
на работниците и службениците итн. 
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Двоењето на документите од трајна вредност, како 
и решавање за документацијата што треба да се пре-
даде како стара хартија на преработка се врши преку 
комисија што ја определува за таа цел раководителот 
ма претпријатието на почетокот на секоја година. 

Комисијата состава записник за својата работа. 
Во архивската книга во колоната „белешка" се 

става забелешка за ставање на предметот како доку-
мент од трајна вредност во посебни фасцикли, одно-
сно за предавање на документацијата на преработка 
како стара хартија. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
;родиа Република Југославија". 

Бр. 14474 
9 јули 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Ѓ Добривоје Радосављевић с. р. 

, 340 . 

Врз основа на чл. 21 од Уредбата за упис на по-
морските бродови и кајацнте на ФНРЈ („Службен 
вист на ФНРЈ", бр. 25/51), пропишувам -

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА УПИС НА. 
ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ПАЈАЦИ НА ФНРЈ 

Член 1 
Уписниците на бродовите и очевидницитс на ка-

жаните, во кои што се запишуваат пловните објекти 
(што ,подлежат на упис спрема Уредбата за упис на 
,поморските бродови и кајаци на ФНРЈ, ги содржат 
'(податоците и се водат на начинот пропишан со овој 
правилник. 

Член 2 
Уписници на бродови ,има седум, и тоа за бро-

дови од: долга пловидба, голема крајбрежна пловидба, 
мала крајбрежна пловидба, за рибарски бродови, за 
технички пловни објекти, за бродовите за нестопански 
цели и привремен уписник на бродовите. 

Уписници 
Член 3 

Секој уписник на бродови се состои од главна 
книга и од збирка на исправи. 

Член 4 
Главната книга ја сочинуваат улошците, а секо) 

уложок се состои од описен, сопственички и теретеи 
лист, што носат соодветни натписи. 

Главната кни,га може да има и повеќе тетрадки 
Кои се означуваат со текуќи римски броеви, а секоја 
од нив има определен број улошци што го утврдува 
поморско-управниот орган при кого се води уписникот. 

Во секоја тетрадка од главната книга улошците и 
страниците мораат да бидат нумерисани со редни бро-
еви; тетрад,ката мора да биде цврсто поврзана и про-
тивела и мора да содржува потврда од надлежната 
дирекција на луките- со назначување називот на кни-
гата, текуќиот број на тетрадката и бројот на улош-
ците и на страниците. 

Член 5 
Секој брод се запишува во одделен уложок од 

главната книга на односниот уписник. 
Член 6 

Во описниот лист на уложокот се запишува: вид 
па бродот, име, лука на припа,дноста!, бруто и нето 
регистерска тонажа, знак за распознавање (кај бро-

довите со повеќе од 100 БРТ и бродовите што имаат 
радио уреѓа,ј) по меѓународниот сигнален кодекс, на-
мена, тип на бродот, материјал од кој што е с ограде,н, 
димензии на бродот (должина преку целиот, најго-
лема ширина, висин,а на средствата на бродот од гор-
ниот раб на ребреницата или дводното до долниот 
,раб на главната палуба), вид, систем, сила на погонот 
и вид на погонското гориво, број и вид на кодовите , 
место, бродоградилиште и година на градењето, га-
зење на летната линија на крцањето означено во де-
цнметри и стопи, носивост на летната линија на крца-
Ј^ето, надвоѓа на летната линија на крцањето во сан-
тиметри, и палци, најголема брзина на празен и на-
врнав брод, дозволен број на патници, поранешно име, 
лука на припадноста и државна припадност на бродот, 
ден на уписот, број на уложокот и ден на издадениот 
уписен лист, забелеокби од административно-правно 
значење, најмал број на посадата вклучувајќи го И 
Заповедникот. 

Во описниот лист на при,времениот уписник на 
бродовите се запишува: пр,едвиден вид на бродот, име 
ш и ознака, носивост, намена, материјал од кој што 
се гради, димензии, место, бродоградилиште и почеток 
наѕ градењето. Осем споменатите податоци, во опи-
сниот лист на привремениот уписник можат да се за-
пишат и други податоци од ст. 1 на овој член. 

Член 7 
Во сопственичкиот лист се запишува правото на 

сопственост, како и личните ограничени^ на сопстве-
никот што се однесува до слободното располагање 
со и,мотот или со бродот. 

Кај бродовите што се општонароден имот, во овој 
лист се запишува органот на управувањето со бродот. 

Ако е бродот во сопственост на странски држав-
јанин во овој лист се упишува и бродарот. 

Член 8 
Во теретниот лист се за,пишуваат стварните права 

со кои што е оптеретен бродот или дел од бродот, 
како и правата степени на овие права: право на, упо-
треба и такви ограниченија во располага,њето од бро-
дот на кој, што подлеже секој сопственик на оптере-
тениот брод; забрана на оптеретувањето и отуѓува-
њето, како и сите забележен за кои што не е изрично 
опр,еделено да се запишуваат во некој друг лист на 
уложокот. 

Чле,н 9 
Збир,ната на исп,равите ги содржи сите поправи 

врз основа на кои што е извршен уписот во уписни-
кот (пријави, молби, решенија со кои што се опреде-
лени уписите итн.). 

Збирка,та на исправите се држи во корици на кои 
што се запишува видот и името на бродот, бројот на 
уложокот кај што е запишан бродот, како и пописот 
на бродовите од сите списи што се наоѓаат.во тие 
корици. 

Помошни книги 
Член 10 

Со уписниците на бродовите се водат и помошни 
книги: 

а) дневник на уписникот на бродовите, во кој 
што се в,несуваат сите пријави, молби, поднесци и 
списи што се однесуваат на уписот на бро,довите и 
правата на нив или во врска со нив, а кој што се 
предмет на уписот; 

б) именик на бродовите што содржи попис на 
сите бродови по абецеден ред со назначување уписни-
кот и бројот на уложокот; 

в) именик на лицата за кои што во уписниците 
(главната книга) е запишано некое книжно право со 
назначување називот на уписни,кот и бројот на уло-
жокот во кој што се запишани тие правам , 
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Очевидници 
Член 11 

Има два очевиднина, во кој што се запишуваат па-
Јаците и тоа: за рибарски капаци и за други пајаци. 

Член 12 
Секој кајак се запишува во книгата на оч е вид пи-

кот на посебен лист. 
Во очевиден нкот се запишува: ознака и име на 

пајакот ако го има, лука на припадноста, бруто и 
нето регистерска тонажа, зид, тип и материјал од кој 
што е граден, мерки за идентитетот, вид, систем, сила 
на погонот и вид на погонското гориво, место, бро-
доградилиште и година на градењето, броЈ лица од-
носно тони на товар што смее пајакот да ги укрца, 
намена, фамилијарно, татково и родено име, односно 
назив како и пребивалиште и седиште на сопствени-
кот, а кај најзлите во општонародниот имот — назив 
и седиште на органот за управување, правна основа 
за здобивање на сопственоста, разни забележен (огра-
ничен!^ во пловидбата, во правото на располагање 
и сл.), фамилијарно, татково и родено име и .преби-
валиште на водителот на пајакот, најмал број на по-
садата вклучувајќи го и водителот, ден на уписот, 
број и дата на листот на очевидноста, забелешки. 

Бројот на ознаката на пајакот мора да одговара 
на бројот на листот на уписот во очевидникот. 

Член 13 
Со очевиднините се води и збирка на исправите 

по одредбата од чл. 9 на овој правилник, како и име-
ник на сопствениците односно на органите на упра-
вување со назначување бројот на листот под кој што 
е кајакот запишан во очевидникот. 

Член 14 
Уписниците, очевидниците, дневникот на уписни-

ците на бродовите, збирката на исправите и имени-
ците на бродовите и на кајаците мораат да се чуваат 
на сигурно место (во долап) и под клуч. 

Уписи 
Член 15 

Уписите во уписниците на бродовите и во очевид-
ниците на кајаците се вршат врз основа на решени-
јата што ги донесуваат надлежните органи по подне-
сените пријави односно молби за упис. 

Член 16 
За првиот упис на бродот во уписник, за уписот 

Јга промените што се запишуваат во описниот лист на 
уложокот од главната книга на уписникот или проме-
ните поради кои што се брише бродот од уписникот, 
како и за секој упис во очевидникот на кајаците се 
поднес,ува писмена пријава. За другите уписи се под-
несува молба. 

Пријавата за упис е должен да ја поднесе бро-
досопственинот, односно органот за управување со 
бродот или со пајакот во срок од 8 дена од денот на 
здобивањето сопственоста на бродот или пајакот, од-
носно од денот на доделувањето бродот или пајакот 
во основните средства или на управа.. Во случајот од 
чл. 2 ст. 2 на Уредбата за уписот за поморските бродо-
во и пајаци на ФНРЈ, осем за кајаците, пријавата за 
упис ја поднесува бродарот. 

Пријавата за упис на бродот што е во изградба 
е должен да ја поднесе порачачот, а ако го нема — 
бродоградилиштето, во срок од 8 дена ,од денот на 
полагањето на кобилицата. 

Пријавата се поднесува до органот што го води 
уписникот односно очевидникот, а мора да ги содржи 
сите податоци што се запишуваат во уписникот 'или 
очевидникот. Вистинитоста на тие подароци мора да 
биде докажана со н а б а в н и документа 

Член 17 ? Г 

а) сведоџба за градбата Или друга исправа за 
сопственоста; 

б) уверение за државјанството за физичките, а 
решенија за регистрација во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија за правните лица; 

в) решение за определување името и луката на 
припадноста на бродот; 

г) сведоџба за баждарењето; 
д) таблица за носивоста; 
ѓ) сведоџба за сигурноста и оведоџба за ќате-в 

горнјата и границите на пловидбата, односно пловила 
бена дозвола; 

е) сведоџба за надвоѓето. 
За бродовите во општонародниот имот мора да се 

приложи и решение за определување органот за упра-
вување, а за бродовите што биле запишани во стран-
ство и доказ дека е бродот бршлен од дотогашниов 
уписник. 

Член 18 
Кон пријавата за првиот упис во привремениот 

уписник на бродовите мора да се приложи: 
а) потврда од бродоградителот дена бродот се 

гради по порачка од подносителот на пријавата, која! 
мора да ги содржи податоците од чл. 6 ст. 2 на ово ј 
правилник; 

б) уверение за државјанството за фнзичните, а 
решение за (регистрацијата на порачачот во Федерач 
тимка Народна Република Југославија за правните 
лица. 

За бродовите што се времено неспособни за пло-
видба мора да се приложи извод за поранешниот упис. 

Член 19 
Кон пријавата за првиот упис во очевидникот на 

најавите мора да се приложи: 
а) сведоџба за градбата или друга исправа за 

сопственоста и за органот за управување; 
б) сведоџба за баждарењето; 
в) сведоџба за моторот ако пајакот има угра-

ден мотор. 
Член 20 

Поради извршување на уписот, поморско-уирав-
ниот орган надлежен за запишувањето може да бара 
кон пријавата за упис да се приложат и други исправи 
осем исправите од чл. 17, 18 и 19 на овој правилник, 

Член 21 
Органот за управување или бродосопствен 1 гк от 

односно бродарот е должен веднаш, а најдоцна во 
срок од 8 дена да ја пријави секоја промена што се 
однесува до податоците внесени во описниот лист од 
главната книга на уписникот или очевидникот, како 
и промената поради која што се брише бродот од 
уписникот, а пајакот од очевидникот. 

Кон пријавата односно молбата со која се бара 
упис на станатите промени мора да се приложи соод-
ветна исправа со ноја се докажува вистинитоста на 
фактор кој е предмет на уписот. 

Член 22 
Ако се работи за таква промена поради која што 

бродот или пајакот треба да се пренесе од еден упи-
сник или очевидник во друг, поморско-управниот ор-
ган што ќе ја прими пријавата-односно молбата ќе 
го забележи барањето за пренесување во уписникот 
или очевидникот во кој што бил запишан бродот или 
кајанот, а пријавата односно молбата со препис на 
уложокот од главната книга на уписникот односно се 
препис од очевидникот да се испрати до поморско-
управниот орган во чиј што уписник односно оче-
в и д н о треба да се пренесе бродот или пајакот. Овој 
поморско-управен орган ќе донесе решение за уписот 
на бродот во уписникот, односно на пајакот во оче-
видннкот и ќе ги внесе 09 него сите родатоцн од при-
мениот препис на уписникот односно очевидникот. 
Решението за извршениот упис ќе го испрати до по-
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морско-(уиравииот орга,н, во чиј што уписни,к односно 
очевидцик бродот односно зајакот бил запишан до-
тогаш, а овој орган ќе го брише бродот односно ,па-
јакот по службена должност, и на односниот орган 
Аф му ја испрати збирката на исправите што се одне-
сува до бродот или пајакот кој е избришан од упи-
сникот односно од очевидникот. 

Член 23 
Ако кон пријавата односно молба,та за упис не се 

,приложени сите ,потребни исправи, поморско-управниот 
орган надлежен за спроведу,вањето на уписот ќе го 
повика подносителот да ги подне,се дополнително во 
определениот срок. Ако подносителот не постапи по 
тоа барање, органот надлежен за уписот, по истекот 
на оп,ределениот срок ќе ја отфрли ,молбата, а ако се 
врши уписот но прија,вата, ќе започне а1дминистра-
тивно-казнеиа постапка поради поморски прекршок. 

Член 24 
И,справите, со кои што се докажуваат пра,вата што 

се зд,обиваат со уписот (книжни прав-а), мораат да. се 
приложат во оригинал. 

Другите исправи спомена,ти во чл. 17, 18, 19 и 20 
од овој правилник можат да се приложат во заверен 
препис. 

Од секоја исправа од ст. 1 и 2 на овој член се 
п,риложува кон пријавата од,носно молбата по еден 
прост препис за збирката на испра,вите. На овие пре-
пис,и ќе потврди вод,ителот на уписникот односно на 
очевидникот дека преписите се сложуваат со извор-
ните исправи. 

Изво,рните исправи и заверените пре,писи на ис-
правите ќе и се в,ратат на стра.нка,та ако кон прија-
вата односно молбата ги при лош ида пропиените пре-
писи од тие исправи. Во спротивно, изворните испра-
ви и заверените преписи ќе се задржат во збирката 
на исправите. 

Член 25 
Ако е напи,шана исправата на ст,рански јазик кон 

при,јавата ќе се приложи заверен превод од исправата. 
Член 26 

Решение за у,писот во о,писниот лист на уложокот 
од главната к,нига на упис,никот или во вчеви,шикот 
донесува надлежниот поморско-управен орган што го 
води односниот уписник или очевидник, а ,решение за 
уписот во сопственичкиот и теретниот лист органот 
надлеже,н по пропсите што ва,жат. 

Решението од поморско-управниот орган со кој 
што се одредува уписот мора да ги содржи сите по-
датоци што треба да се запи,шат во главна,та книга 
на упи,сникот или во очевидци,кот, а кои треба да се 
во согласност со соодветните и,сп,рави. Исправата на 
која што се заснива решението во решението ќе се 
наведе по бројот, датата и називот на о,рганот кој ја 
издал исправата. 

Член 27 
Проти,в решенијата за упис што се издадени ,од 

надлежните поморско-управни органи може да се из-
јави жалба во срок од 8 дена по приемот на реше-
нието. 

Жалбата му се предава на органот што го донел 
првостепеното решение. 

Решение по жалбата донесува Министе,рството на 
поморството на ФНРЈ, ако го донела првостепеното 
решени,е ди,ре,кцијата на луките, а дирекцијата на лу-
ките а,ко го донела првостепеното решение лучка ка-
петани,ја или лучка ис,поста,ва. 

Член 28 
Книжните у,писи во уписникот на бродовите мо-

раат да содржат ознака за видот на у,писот, ден, ме-
сец, година и б,рој под кој што е примена пријавата 
или молбата за упис во дирекцијата на луките, б,рој 
и дата на реше,нието кое е определен уписот во упи-

с,никот на бродовите и битна содржина на тоа ре-
ше,ние. 

Кога ќе се заврши уписот од претходниот став, 
под него во сопственичкиот и теретниот лист се по-
влекува водоравна црта преку целиот лист. 

Член 29 
Сите уписи во уписниците и очепиднините мораат 

да се пишуваат со мастило. ОБИ уписи не смеат да се 
бриша,т или на кој и д,а било начин да се сто,ра,т нс-
четливи. Погрешните уписи мораат да се прецртаат 
така да остана,т четливи. Сите уписи и исправки на 
погрешните уписи мораат да имаат дата, потпис на 
водителот на упис,никот односно на очевиден имот и 
печат од поморско-у,п.равниот орган при кого се водат 
односните уписници или очевндници. 

Член 30 
На извор,ната исправа, врз основа на која што 

бил доз,воле,н уписот, се става пот,врда за извр,шениот 
упи,с, ако е извршен тој упис во сопственичкиот од-
носно теретниот лист на уложокот од гла,вната книга 
на уписникот. Во оваа потврда се забележува бројот 
и датата на решението од органот што го дозволил 
уписот, и бројот на уложокот во кој што е из,вршен 
уп.и,сот, како и службе,н печа,т, дата и потпис од слу-
жбеникот што го извршил уписот. 
Бришење на брод или кајак од уписникот односно од 

очевидникот 

Член 31 
Бришење на брод од уписник, односно на каја,кот 

од очевидник, е должен да бара со писмена пријава 
бродосопственикот или орга,нот за управување во срок 
од 8 дена одкога ќе наста,пи, ра,злогот поради кој што 
треба бродот или кајакот да се брише од у,писни,кот 
односно од оче,видникот (чл. 18 од У,редбата за упи-
сот на поморските бродови и капаци на ФНРЈ). 

Уп,исот на бришењето бродот од уписникот одно-
сно каја,кот од очевидникот се врши врз основа на 
решение од поморско-управниот орга,н што го води 
односниот уписни,к или очевидник, и тоа на тој начин 
што преку секо,ја страница на уложокот од главната 
кни,га на уписни,кот од,нос,но оддел,ниот лист на оче-
видци,кот ќе се повлечат со црве,но мастило две на-
крсни линии и една водо,рамна линија на се,која стра-
ница од сите у,писи, со тоа да не се прецртуваат по-
одделните уписи. На секоја страница се запишува 
бројот и датата на решението со кое што е наредено 
бришењето. 

Уписни лист на очевидноста 

Член 32 
По из,вршениот упис во уписникот на бродовите 

односно во очевидникот на ка,јаците на бродот му се 
из,дава уписен лист, а на пајакот лист на очевидноста. 

Описниот лист односно листот на очевидноста ги 
содржи сите податоци што се запишани во уписникот 
на бродовите односно во оче,видникот на кајаците. 

Секоја проме,на во уписникот односно во очевид-
никот мора да се внесе и во уписниот лист о,дносно во 
листот на очевидноста. 

Ако бродот го п,ромени името односно пајакот 
ознаката, луката на припа,дноста или тонатата, мора 
да се за,мени и уписниот лист односно листот на оче-
вид,но ста. 

На бродот за,п,ишан во привреме,ниот уписник на 
бродовите не може да му се издаде уписен лист. 

Казнени одредби 
Чле,н 33 

Ќе се казни поради поморски пре,кршок: 
I. Со парична казна до 5.000 дина,ри б,родосон-

ственикот или одговорниот раководител на органот за 
управува,ње со бродот или кајакот, порачачог одно-
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сно одговорниот раководител на бродоградилиштето, 
а-ко во срокот пропишан во чл. 16 од овој правилник 
ме побара упис на бродот или кајакот односно на бро-
дот во изградба што е подлежен на упис. 

II. Со парична празна до 2.000 динари бродосоп-
ственикот или одговорниот раководител на органот за 
управување со бродот или капакот односно бродарог 
и заповедникот на бродот односно водителот на ка-
пакот, кој без дозвола од надлежниот поморско-управен 
орган ги пречекори границите на пловидбата што се 
определени за бродот или пајакот. 

III. Со парична казна до 1.000 динари: 
1) подносителот на пријавата кој во срокот што 

му е определен од органот надлежен за упис по чл. 
23 од овој правилник не поднесе исправи потребни 
за упис; 

2) бродосопственикот односно одговорниот рако-
водител на органот за управување со бродот или па-
јакот што не ќе ги достави до органот надлежен за 
упис бараните податоци по чл. 36 од овој правилник; 

3) бродосопственикот или одговорниот раководи-
тел на органот за управување со бродот или пајакот, 
ако во случаите од чл. 21 на овој правилник не по-
бара во пропишаниот срок бришење на бродот одно-
сно на кајакот од соодветниот уписник односно оче-
видник; 

4) бродосопственикот или орговорниот раководи-
тел на органот за управување со бродот или пајакот, 
односно бродарот, кој во случај на станатите про-
мени што треба да се запишат во уписникот односно 
во очевидникот, не му ги пријави тие промени на 
органот надлежен за упис во срокот пропишан во 
чл. 21 од овој правилник. 

Преодни и завршни одредби 
Член 34 

Сите поморски бродови и пајаци што се подло-
жни на задолжителен упис по чл. 2 од Уредбата за 
уписот на поморските бродови и кајаци на ФНРЈ мо-
раат да се пренесат од досегашните уписници и оче-
видници во уписниците и очевидниците предвидени во 
чл. 8 и 14 од таа уредба. 

Пренесувањето на уписот од досегашните во нови 
уписници и оч ев иди иди ќе се изврши врз основа на 
додатоците што се содржани во досегашните уписници 
и очевидници. 

Ако досегашните и новите уписници и очевидници 
не ги води истиот поморско-управен орган, пренесу-
вањето на бродот односно на пајакот во нови упи-
сници и очевидници не го изврши оној поморско" упра-
вен орган што ги води тие нови уписници односно оче-
виднин,и. Со цел да се изврши тоа пренесување, по-
морско-ушравниот орган што ги водел досегашните 
уписници и очевидници, ќе испрати за такви бродови 
и кајаци, во срок од 60 дена од објавувањето на овој 
правилник до органот надлежен за упис заверен пре-
трпе од изводот од досегашните уписници и ,очевид-
иици заедно со сите описи и исправи што се однесу-
ваат до нив. 

Член 35 
Врз основа на заверените изводи од досегашните 

уписници и очевидниди ќе се изврши упис на прене-
сувањето во новите уписници односно очевидници. 
За извршениот упис ќе се обавести органот при ној 
што бил бродот односно пајакот дотогаш запишан 
поради бришење од досегашниот уписник односно 
очевидник. 

Ири уписот на бродовите во новите уписници и 
очевидници на врвот од секој сопственички и теретен 
лиси на уложопот од главната книга на уписникот од-
носно листот на очавидникот ќе се стави белешка о д 
која што ќе се гледа од кој уписник односно очевид-
ник уписите се пренесени, а на крај на пренесените 
уписи ќе се повлече водорамна црта и под неа ќе се 
напише миов упис", Во досегашниот уписник односно 

очевидник уписот ќе се заклучи со водорамно повле-
чена црвена црта на крај на последниот упис, а под 
цртата на секоја страница ќе се забележи со црвено 
мастило во кој уложок од уписникот односно лист на 
очевидникот се пренесени. 

При пренесувањето на уписите што постојат од 
досегашните во нови уписници или очевидници датите 
на сите досегашните уписи остануваат непроменети. 

Член 36 
Податоците што ги немало во досегашниот упи-

сник односно очевидник а кои се предвидени со овој 
правилник, поморско-управниот орган што го води 
уписникот и очевидникот може да ги утврди по слу-
жбена должност, или да побара сопственикот или ор-
ганот за управување да му ги испрати во определе-
ниот срок. 

Член 37 
По извршеното пренесување на бродовите во но-

вите уписници односно на пајаците во очевидници, на 
бродот ќе му се издаде нов уписен лист а на капакот 
лист на очевидноста. 

Органите за управување односно сопствениците 
на бродовите и на кајаците должни се пр,и давањето 
на нови ул исни листови односно листови на очевид-
носта да им ги вратат на органите надлежни за упис 
на бродот односно на кајакот старите уиисни листови 
односно листовите на очевидноста поради поништу-
вање. 

Член 38 
Сите досегашни уписници и очевидници ќе се чу-

ваат ка ј оној поморско-управен орган што ги водел 
и да се чуват најмалку 10 години. 

Член 39 
Овој правилник влегува во сила истовремено пега 

и Уредбата за упис на поморските бродови и пајаци 
на ФНРЈ. 

Бр. 6113 
4 јули 1951 година 

Белград 
Министер на поморсгвото на ФНРЈ, 

Макс Баќе, с. р. 

341 . 

Врз основа на чл. 16 од Уредбата за уписот на 
поморските бродови и пајаци на ФНРЈ ( „ С л у ж б е н 
лист на ФНРЈ", бр. 25/51), пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ИМЕТО, ОЗНАКАТА И ЛУКАТА 
НА ПРИПАДНОСТА НА БРОДОВИТЕ И КАЈАЦИТБ 

НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ 

Член 1 
Бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ од 

долга пловидба, голема крајбрежна пловидба, мала 
крајбрежна пловидба, рибарските бродови и бродовите 
за нестопански цели мораат да имаат име. 

Техничките пловни објекти и кајаците мораат да 
имаат ознака, а можат да имаат и име. 

Бродовите, техничките пловни објекти и кајацкте 
мораат да имаат лука на припадноста. 

Член 2 
Името на бродовите од чл. 1 ст. 1 го одредува 

Министерството на поморство^ на ФНРЈ по предлог 
од бродосоиственикот односно од органот на управу-
вањето со бродот, кој шо го поднесува својот пред-
лог преку помодено-управниот орган што е надлежен 
ѕ ђ уписот за односниот брод. На ист начин се врши 
и промена на името на бродот, 
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г Кога се одредува име на техничките пловни објекти 
им се одредува и нивниот сопственик односно органот 
на управувањето. 

Член 3 
Ознаката кај техничките пловни објекти и кајаци 

се состои од два дела: две до три букви и број. 
Кај техничките пловни објекти две до трн букви 

се земаат од техничкиот назив односно од намената на 
објектот и стојат пред бројот што го означува редниот 
број на списокот на истовидиите објекти, кој се води 
кај Министерството на поморството на ФНРЈ; кај кајд-
ците се земаат две букви од името на луката во која 
што е седиштето на органот при кого е запишан каја-
кот, и тие букви стојат пред бројот под кој што е за-
пишан кајакот во очевид пикот, а кај рибарските ка-
паци ово) број стои пред буквите. 

Член 4 
Луката на припадноста за бродовите во државна 

сопственост ја определува надлежниот стопански орган 
за претпријатието кому што припаѓа бродот, а за бро-
довите во сопственост на задруги, на општествени 
организации или на приватни лица — бродосопсгве-
иикот. 

Бродовите од долга и голема крајбрежна пловидба 
можат да имаат лука на припадноста на подрачјето на 
целото крајбрежје на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

Бродовите од мала крајбрежна пловидба, рибар-
ските бродови, техничките пловни објекти како и бро-
довите за нестопански цели можат да имаат лука на 
припадноста на подрачјето на ди,рекцијата на луките 
што е територијално надлежна за седиштето на прет-
пријатието, на установата и органот што управува со 
бродот или на задругата на која што и припаѓа бро-
дот. Ако овие бродови или технички пловни објекти 
се сопственост на приватни лица, тие мораат да имаат 
лука на припадноста на подрачјето од дирекцијата на 
луките што е надлежна за местото на крајбрежјето од 
кое што се управува со бродот. 

Лука на припадноста за кајаците може да биде 
само онаа лука! на подрачјето на о-рганот што е надле-
жен за уписот во која што се задржува капакот ре-
довно. 

Член 5 
Името на бродот мора да биде испишано на обете 

страни од прамецот и на крмата. Големината на бук-
вите мора да биде во размер со големината на бро-
дот, но достаточно голема да може името на бродот 
да се прочита и од поголема далечина. 

Ознаката на кајаците мора да биде испишана на 
обете страни од прамецот, а ако има кајакот и име, 
тоа може да биде испишано само на крмата. 

Луката на припадноста на бродот мора да биде 
испишана на крмата под името на бродот. Луката на 
припадноста не се означува па кајаците. 

Името и луката на припадноста мораат да бидат 
испишани со боја која се истакнува видно од подло-
гата со која што е бојадисан бродот. 

Името и луката на припадноста на брод со крста-
шка крма мораат да бидат испишани на обете страни 
од крмата. 

Член 6 
Бродовите ги задржуваат своите досегашни имиња. 

Но, ако два или повеќе бпода имаат исто име, своето 
досегашна име го задржува најголемиот брод, а дру-
гите бродови се должни да ги променат своите до-
сегашни имиња во срок од б месеци откога ќе влезе 
во сила овој правилник. 

Член 7 
По определувањето или промената на името или 

луката на припадноста по одредбите од овој правил-
н а , испишувањето на н о ^ т о име или на луката н^ 
припадноста на бродот мора да биде извршено во 
СРОК од 10 нена по приемот на одлуката. 

Член 8 
Со цел да се спроведе Овој правилник во Мини-

стерството на поморството на ФНРЈ ќе се води еви-
денција за имињата на бродовите и ознаките на тех-
ничките пловни објекти на трговската морнарица на 
Ф1?РЈ. 

Член 9 
Поради поморски прекршок ќе се казни со парична 

казна до 1.000 динари раководителот на бродарското 
претпријатие, бродосопственикот или друго одговорно 
лице што управува со брод: 

1) ако името на бродот или името и ознаката на 
техничкиот пловен објект односно на кајакот не е 
воопшто непишано или не е испишано на местото и 
на начинот одреден со овој правилник; 

2) ако бродот носи име или техничкиот пловен 
објект односно кајакот име и ознака што не е овла-
стен да ја Н'ки по одредбите од овој правилник. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-4 

вувањето во ,,Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 6091 
4 јули 1951 година 

Белград 
Министер на поморството на ФНРЈ, 

Макс Баќе, с. р. 

3 4 2 . 
Врз основа на чл. 3, 4 и 31 од Уредбата за надле-

жноста за определување и контрола н-а цените и та-
рифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) и во 
врска со точ. 4 од Решението за намалените един-
ствени цени во продажбата на големо на пченица, 
пченка, 'рж и брашно во економската 1950/51 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), пропишуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ПРОДАВНИЦА ЦЕНИ НА ГОЛЕМО 
НА ЖИТАТА, БРАШНОТО И ГРИЗОТ ОД ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИОТ ОТКУП КАКО И ЗА НАДОКНАДИ 

(РЕГРЕС) НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНИТЕ 
I. Формирање пресметковни продавни цени на житата 

1. Државните претпријатија за промет со жита и 
со брашно на големо (во натамошниот текст — прет-
пријатија за промет со жита), за количините жита од 
задолжителниот откуп што ги откупиле непосредно, 
при испораките на купувачите (на потрошувачите и 
на други претп-ријатија за промет со жита) — ја фор-
мираат својата пресметковна продавна цена врз осно-ва 
на следните елементи: 

а) определена државна откупна цена (набавна 
цена); 

б) индивидуално определена маржа на претпри-
јатието; 

в) ст-варно платени подвозни трошкови од уто-
варната станица на продавачот до истоварната станица 
на купувачот; 

г) транспортно ќа.то во износ од 1%. 
Транспортното кало (елементот под г) се засме-

тува само при испораките на жита што се договорени 
франко истоварната станица на купувачот. 

Претпријатијата за промет со жита имаат кала 
определено под г) и стварно настанатото кало ќе го 
евидентираат на одделна сметка, чие што позитивно 
салдо на крај на годината ќе го уплатат во буџетот 
на надлежниот орган. 

2. Претпријатијата за ,промет со жита што наба-
виле жита од задолжителниот откуп од друго прет-
пријатие за промет со жита, можат житата да ги испо-
рачуваат само непосредно на потрошувачите, а сво-
јата пресметковна цена ја формираат исто така во 
смисла на точ. 1 од ова напатствие, со тоа што нив. 
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ната набавна цена (елементот под а) е онаа цена што 
им е фактурисал испорачачот. 

Претпријатијата од од претходниот став чие што 
стовариште се наоѓа на далечина преку 10 км од нив-
ната најблиска истоварна станица, имаат право во 
својата пресметковна цена да ги засметаат," покрај 
елементите од точ. 1 на ова напатствие, и стварно 
платените трошкови за превозење од најблиската и-
стоварна станица до своето стовариште односно од 
своето стовариште до најблиската утоварна станица. 

3. Претпријатијата за промет со жита при сушење 
пченка имаат право во својата продавна цена, покрај 
елементите од точ. 1 на ова напатствие, да ги засме-
таат и трошковите за сушење што им се индивиду-
ално определени, како и стварно платените подвозни 
трошкови од својата утоварна станица до сушарата и 
од сушарата до својата утоварна станица, доколку 
овие трошкови не се веќе содржани во елементот под 
в) од точ. 1 на ова напатствие. 

Индивидуалните трошкови за сушење му ги опре-
делува на претпријатието за промет со жита управата 
за цени при министерството на финансиите на народ-
ната република. Ако претпријатието за промет со жита 
има под себе си повеќе сушари во кои што ја суши 
пченката, индивидуалните трошкови за сушење ќе му, 
се определат во просечен износ, со тоа што претпри-
јатието на одделна сметка ќе ги евидентира пресме-
таните износи на определените просечни индивидуални 
трошкови за сушење и стварните трошкови на секоја 
сушара. Поблиски прописи за употреба на разликите 
што станале на таа сметка, ќе донесе Министерот на 
финансиите на ФНРЈ. 

4. Претпријатијата за промет со жита не можат 
трошковите за ронење пченка посебно да ги засмету-
ваат при формирањето на својата пресметковна про-
давна цена, туку ќе ги покриваат на начинот што ќе 
го пропишат главните управи за државни набавки на 
народната република во согласност со министерството 
на финансиите на народната република. 

П. Формирање пресметковни продавни цени на 
брашно и гриз 

5. Претпријатијата за промет со жита, за брашно 
и гриз од житата од задолжителниот откуп што ги 
праќаат самите на мелење, при испораките на купува-
чите (на потрошувачите или на други претпријатија 
за промет со жита) — ја формираат својата пресмет-
ковна продавна цена врз основа на следните елементи: 

а) определена државна откупна цена односно 
набавна цена на житата; 

б) посебна маржа од 5 динари за 100 кг жита, 
на име трошкови за праќање на мелење; 

в) помеларина; 
г) транспортно кало на житата при превозењето 

до мелница, во износ од 1%, и тоа само кога ги пра-
ќаат житата на мелење во мелница вон о д своето 
место; 

Од збирот на елементите од а) до г), се одбива 
износот на цените на споредните производи (трици, 
уродица и бело брашно); 

д) данок на промет на производите; 
ѓ) индивидуална маржа на претпријатието; 
е) индивидуално определени трошкови за су-

шење пченка, и тоа само за количините на брашното 
и гризот од пченката што е праќана на сушење; 

ж) амортизација на вреќите. 
Ако претпријатието за промет со жита испорачува 

брашно и гриз од житата што ги откупувало претпри-
јатието непосредно, елементот под а) го засметува во 
износот на определената државна откупна цена на жи-
тата. Ако претпријатието за промет со жита испора-
чува брашно и гриз од житата што ги набавило о д 
друго претпријатие, тогаш елементот под а) се засме-
тува во износот на фактурната цена на испорачачот 
на житата. 

Кога претпријатието за промет со жита испора-
чува брашно и гриз од жита со различни набавни 
цени, елементот под а) се засметува во износот на 
просечната набавна цена на житата. 

Помеларина (елементот под в) се засметува во 
износ на индивидуално определената помеларина на 
секоја поодделна мелница. Индивидуалната помеларина 
на секоја поодделна мелница ја определува министер-
свото на финансиите на народната република, по пред-
лог од органот под чие раководство се наоѓаат мел-
н и ц и ^ , водејќи сметка за видот на погонот на мел-
ницата, за нејзиниот капацитет и за други трошкови, 
со тоа што определените индивидуални помеларини 
за сите мелници во една народна република да не мо-
жат да го надминат просекот од динари 75 за 100 кг 
жита. 

Елементите под ѓ) и ж) се засметуваат во изно-
сите што се пропишани во смисла на Решението за 
начинот на покривањето трошковите на државните 
претпријатија за промет со жита и брашно на големо 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/51). 

Како одбитни ставови во калкулацијата на пре-
сметковните продавни цени од оваа точка, с п о р е д и т е 
производи се засметуваат по цената од: 

трици и уродица дин. 4 за 1 кг 
бело брашно - дин. 20 за 1 кг 

6. Кога едно претпријатие за промет со жита ќе 
набави брашно односно гриз од друго претпријатие 
за промет со жита, набавеното брашно односно гри-
зот може да го испорачува само непосредно на потро-
шувачите, а својата пресметковна продавна цена ј а 
формира на то ј начин што ги додава на цената што 
му ја засметал иопорачачот стварно платените подво-
зни трошкови од утоварната станица на продавачот 
до овојата истоварна станица, Транспортното кадо во 
износ од 1% и својата определена индивидуална 
маржа. 

III. Засметување цените за испорачени жита, 
брашно и гриз 

7. Претпријатијата за промет со жита им ги за-
слетуваат испорачаните жита односно брашно и гриа 
на купувачите, и тоа: 

а) планските контингенти за обезбедено снабду-
вање, сврзаната трговија и п а н с и о н с к о ^ угостител-
ство, по определените цени о д Решението за намале-
ните единствени цени во продажбата на големо на: 
пченица, пченка, 'рж, брашно и гриз во економската 
1950/51 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3 /51) : 

б) планските контингенти за Југословенската ар -
мија и социјалните установи, — под определените 
пониски единствени цени; 

в) испораките за Управата на материјални ре-
зерви и испораките на другите претпријатија за про-
мет со жита, — по своите пресметковни продавнн 
цени, со тоа што државната откупна цена се засметува 
без износот на вредносни бонови; 

г) сите испораки за индустријата (како матери-
јали за репродукција), за извоз, за свињогојство, за 
комерцијално угостителство, за детски р е с т о р а н и к 
за сите други купувачи — по своите пресметковни; 
продавни цени, со тоа што државната откупна цена 
ќе се наголеми за соодветниот износ на вредносните 
бонови. 

Во случаите под а) и б) од предниот став, прет-
пријатието за промет со жита има право на надокнада 
(регрес) на разликите помеѓу намалената односно по-
ниската единствена цена и својата пресметковна про-
давна цена, а во смисла на прописите под IV, на ова 
напатствие. 

IV. Прописи за надокнада (регрес) на разликите 
во цената 

8. Претпријатијата за промет со жита, кога купу-
ваат и продаваат жита односно брашно и гриз но 
определените цени во смисла на ст. а) и б) точ. 7 на 
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ова напатствие и кога остваруваат поголема (позитивна 
разлика) или помала (негативна разлика) продажна 
цена од својата пресметковна продаваа цена форми-
рана во смисла на точ. 1—3 и точ. 5 и 6 на ова напат-
ствие, — должни се тие разлики да ги искажат во 
своето книговодство на одделни сметки на разликите 
во цената на житата, и тоа позитивните разлики на 
сметката (контото) 735 — Обврски од разликите во 
цената на житата, а негативните разлики на сметката 
(контото) 135 — Побарувања за разлики во цената 

на житата. 
9. Претпријатијата за промет со жита кога оства-

руваат поголема продавна цена од својата пресмет-
ковна лродавна цена формирана во смисла на точ. 1—3 
и тон. 5 и 6 на ова напатствие, должни се така оства-
рената разлика да ја уплатат на одделна сметка на ра-
зликите во цената на житата која се води при Народ-
ната банка на ФНРЈ под бр. 800-448 - Позитивни 
(разлики ћо цената на житата. Овие претпријатија се 
должни во своите фактури, покрај фактурната (про-
д а в а л а ) цена на испорачаните жита односно на бра-
ш н о и гриз по определените цени, да назначат, и тоа : 
а ) за житата државната откупна (набавна) цена на 
тие жита, определената индивидуална маржа, стварно 
платените подвозни трошкови, определеното транспорт-
н о кадо од 1%, евентуално трошковните за сушење што 
км се индивидуално определени, како и позитивната 
разлика во цената на испорачаните жита; и б) за бра-
шно и гриз — определената државна откупна (на-
бавна) односно просечната набавна цена на житата, 
пропишаниот износ на трошковите за праќање на ме-
лење, платениот нанос за уемот, Транспортното кадо 
на житата при превозење до мелница во износ од 1% 
и тоа кога 'ги праќа житата на мелење во мелница 
вон од своето место, вкупниот износ на сите овие 
трошкови, одбитните ставови на споредните производи 
и тоа одделно за трици и уредниците а одделно за 
бело брашно, данок на промет на производи, опреде-
лената индивидуална марио: на претпријатието, евен-
туално трошкови за сушењето на пченката што се 
индивидуално определени, определениот износ за амор-
тизација на вреќите, како и позитивната разлика во 
цената на брашното односно гризот. Исто така, овие 
претпријатија се должни истовремено кога поднесуваат 
фактури за наплата да поднесат и вирмански налог 
за уплата на позитивните разлики во цените на житата, 
доколку ќе врши . наплата од акредитивот. Инаку, 
остварените позитивни разлики се уплатуваат во сро-
ковите што се пропишани за данокот на промет на 
производите. 

10. Претпријатијата за промет со жита, кога оства-
руваат помала продавна цена од својата пресметковна 
продавна цена формирана во смисла точ. 1—3 и точ. 5 
и 6 на ова напатствие, имаат право на надокнада (ре-
грес) на така остварената разлика во цената на терст 
на сметката бр. 800-561 — Регрес на негативните ра-
злики во цената на житата. 

Барањето за регрес од претходниот став треба да 
содржи: 

а) пресметка на регресот на фактурата на која 
што треба да бидат содржани сите потребни податоци 
од точ. 9 на ова напатствие предвидени за уплата на 
позитивните разлики во цената. Осем овие податоци, 
од фактурата треба да се гледа уште и определената 
продавна цена како и негативната разлика во цената 
за ко ја се бара регрес и тоа посебно за секој поод-
делни вид жита односно брашно што се испорачуваат; 

б) доказ за висината на набавната цена што му 
ја засметал на подносителот на регрееното барање по 
фактурата за набавка претпријатието - иопорачачот; 

в) доказ за висината на индивидуалната маржа 
што му е определена на подносителот на регресното 
барање; 

г) доказ за висината на индивидуалното опре-
делените трошкови за сушење на пченката и назначу-

вање дека односната количина на пченка вистински 
е сушева; 

д) доказ за висината на стварно платените пол-
евани трошкови за испорачаните и фактурисаните жига 
односно брашно и гриз; 

ѓ) доказ за висината на платениот уем, ако се 
испорачува брашно односно гриз. 

Поднесеното регресно барање го иотпишуват рако-
водителот на претпријатието и раководителот на смет-
ководството' на претпријатието. 

Кога се бара доказ за висина на набавната цена, 
службеникот на банката е должен со потпис на факту-
рата за набавка на жита (брашно) што е издадено о д 
претпријатието да го потврди износот на количините 
што влегле во пресметка на подносителот на регре-
сното барање и да му ја врати фактурата. Тот исто 
така е должен по увидот во другите докази означени 
под в), г) , д) и ѓ) о д претходниот став да му ги врати 
овие на подносителот на регресното барање одкога 
на самото барање констатира дека му биле доказите 
(да се означи кои докази се тие, о д кого се издадени 
и под кој број и дата) поднесени на увид. Ако во 
фактурата наместо набавната цена е внесена откупната 
цена, тогаш о д подносителот на регресното барање 
нема да се бара доказ за висина на таа цена, оти таа 
се внесува во фактурата само во пропишаниот износ. 
Исто така, ако се внесува к а ј испораките на брашно 
во фактурата „просечната набавна цена", тогаш ни 
во т о ј случај од подносителот на регресното барање 
нема да се бара доказ за висина на таа просечна цена, 
но надлежната филијала на банката со повремен увид 
на книговодството на претпријатието ќе ја проверува 
точ,носта на висината на таа цена и ако утврди дека 
е таа прикажана неточно и врз основа на тоа е оства-
рено поголемо регресни барање од износот што би 
му припаѓал на претпријатието во случај да е точно 
пресметана таа цена, банката повеќе исплатениот из-
нос веднаш ќе го наплати од текуќата сметка на прет-
пријатието, а истовре,мено ќе поднесе против него 
пријава до надлежниот орган поради започнување по-
стапка по Уредбата за финансиските прекршоци. 

За износите на негативните разлики во цената за 
кои ќе се утврди дека се јавуваат во прометот со 
житата на големо ка ј трето претпријатие или дека 
платените подвозни трошкови се резултат на неплан-
ско и неекономично лревозење, банката нема да одо-
бри регрес. 

Од кога ќе ја провери точноста на пресметката 
на регресот, филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
го одобрува во срок од три дена износот на регресот 
во корист на текуќата сметка на подносителот на ре-
д е н о т о барање, а на терет на сметката бр. 800-561. 

V ' Завршни одредби 
11. Со влегувањето во сила на ова напатствие 

престануваат да важат Напатствието за формирање 
(структура) на пониската единствена продавна цена 
на големо на жита, бранша и гриз во економската 
1948/49 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 79/48), 
Наиатствието за наплата 'на разликите на цената к а ј 
житата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/49), како 
и сите други прописи што се во спротивност со про-
писите од ова напатствие. 

Ова напатствие ќе се применува веднаш на коли-
чините на жита и брашно и гриз од житата откупени 
по државните отку,пни цени определени за економска-
та 1951/52 година (4 ,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/51). За затечените количини на жита и брашно и 
гриз од житата откупени по државните откупни цени 
што важеле порано, претпријатијата за промет со жи-
та ќе извршат пресметување врз базата на новите 
државни откупни цени и ќе почнат со применувањ,ето 
на ова напатствие најдоцна до 1 август 1951 година. 
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12. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 9942 
17 јули 1951 година. 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

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

3 4 3 . 

Врз основа на чл. 22 од Основната уредба за от-
куп на селско-стопанските производи („Службен лист 
па ФНРЈ", бр. 53/50), а во согласност со Претседате-
лот на Советот за селско стопанство и шумарство на 
Владата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА ПРОДАЖБА НА УШУРОТ ОД ВРШАЛКИТЕ 
И ЗА ПЛАЌАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ВРШИД-

БАТА ВО 1951 ГОДИНА 

1) На државните селско-стопански добра, на за-
другите од општ тил и на приватните сопственици на 
вршалки, ушурот што е предаден во смисла на На-
ѕредбата за задолжителна продажба на ушурот од вр-
адалките и за плаќање на работниците на вршидбата 
во .1951 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/51), 
се исплатува по цените на белите жита што се опре-
делени со 'Наредбата за откупните државни цени на 
белите жита в о економската 1951/52 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/61), но без парични бонови за 
купување индустриски стоки. 

2) Работничките награди во пари, според одред-
бите на точ. 6 од Наредбата за задолжителна прода-
жба на ушучрот од вршалките и за плаќање на работ-
ниците на вршидбата во 1951 година, ќе се пресме-
туваат врз базата на цените на белите жита што се 
определени со Наредбата за откупните државни цени 
на белите жита во економската 1951/52 година, но без 
парични бонови за купување индустриски стоки. 

3) Ова напатствие ќе се применува од 6 јуни 1951 
година, на кој ден влезе во сила Наредбата за задол-
жителна продажба на ушурот од вршалките и за пла-
ќање на работниците на врши двата во 1951 година. 

Бр. 10262 
23 јули 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

С2 
Во врска со чл. 93 ст. 1 од Општиот правилник 

за хигиенските и техничките заштитни мерки при 
работењето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/47 и 
бр. 36/50), а во согласност со Претседателот на Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОДАТОК ЗА НАБАВКА НА РАБОТНО 
ОБЛЕКЛО, ОДНОСНО ЗА ДАВАЊЕ БЕСПЛАТНО 
ОБЛЕКЛО НА НЕКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ 

1) Бесплатно работно облекло, во смисла на 
чл. 93 ст. 1 од Општиот правилник за хигиенските и 

техничките заштитни мерки при работењето, претпри-
јатијата односно установите ќе им даваат во вид на 
пар.ичен додаток, и тоа: 

а) 1 динар по работен час, односно .200,динари 
месечно за работниците со месечна плата, запослени 
на работни места и на работи на кои што се троши 
(упропастува) едно работно облекло за време од 
5—9 месеци; 

б) 2 динара по работен час, односно 400. ди-
нари месечно за работниците со месечна плата 
запослени на работни места и на работи на кои што 
се троши едно работно облекло во време пократко 
од 5 месеци. 

2) На овој паричен додаток имаат право работ-
ниците кои што при работењето поради појако ме-
ханичко трошење, или поради почесто перење или 
чистење од зејтин или друга нечистота го кинат 
односно трошат своето работно облекло во поголема 
мерка одошто е тоа обично случај при нормалните 
услови на работењето. 

3) Работните места и работите на кои ипо се 
троши облекло во поголема мерка но обично, како и 
степенот на трошењето, ги определува за секоја сто-
панска гранка претседателот на Дотичниот сојузен 
совет во согласност со Претседателот на Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата ка 
ФНРЈ. 

4) Додаток за работно облекло не им припаѓа 
на оние работници, кои што при работењето посто-
јано употребуваат заштитно работно облекло во 
смисла на чл. 93 ст. 2 и 3 од Општиот, правилник за 
хигиенските и техничките заштитни мерки при рабо-
тењето. 

5) Управните одбори на претпријатијата можат^ 
да решат на поодделни или на сите работници на кои 
што им припаѓа паричен додаток во смисла на ова 
напатствие, да им се даваат наместо додаток работни 
облекла набавени на сметка на додатокот што 
припаѓа. 

6) Давање на додатокот за работни облекла по 
ова напатствие ќе се врши од 1 јули 1951 година. 
Работниците што имаат право во смисла на ова на-
патствие на бесплатно работно облекло, и веќе го 
добиле тоа, здобиваат право на додаток за работно 
облекло дури по истекот на срокот за ко ј што го 
добиле облеклото. 

7) За поодделни стопански гранки поради посебни 
услови на работењето на поодделни работни места, 
надлежниот претседател на сојузниот совет може во 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ 
и со Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ, да пропише други срокови во 
поглед на траењето на работното облекло, како и 
други поголеми надокнади од предвидените со ова на-
патствие. 

8) Ова напатствие ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 2146 
26 јуни 1951 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 
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345 . 

Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 
за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), и во врска со 
точ. 4 од Наредбата за ,откупните државни цени на 
белите жита во економската 1951/52 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/51), издаваме 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУПНАТА ДРЖАВНА ЦЕНА ЗА ПИВАРСКИ 

ЈАЧМЕН 
1. За пиварскиот јачмен што го продаваат произ-

водителите задолжително се определува следната от-
купна државна цена, и тоа: за пиварски јачмен, добар, 
здрав, сув, од квалитетот уобичаен во индустријата, 
хектолита-рска тежина 65 кг дин. 720 и 720 во парични! 
бонови со право на купување индустриски стоки со 
65% попуст. 

За секој килограм помала хектолитарска тежина 
ќе се плаќа 1 % помалу од горната цена, а за секој 
килограм поголема хектолитарска тежина ќе се плаќа 
по 10 динари повеќе од горната цена. 

Горната цена важи за 100 кг нето тежина, франко 
вагон, шлеп или магацин на откупната станица, по из-
бор од купувачот. 

2. Со влегува-њето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи откупната државна цена за пиварски 
јачмен што е определен со Наредбата за државните 
(оврзаните) цени на индустриските растенија по видот 
и квалитетот, од родот на 1949 година („Службен лист 
на ФНРЈ", 69. 76/48). 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ,,Служб-ениот лист на Федеративна На-
родна Република Ју-гославија". 

Бр. 10110 
20 јули 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

346 . 

Врз основа на чл. 60 од Основата уредба за про-
ектирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/48), во 
согласност со Претседателот на Советот за енергетика 
и ексграктивна и-ндустрија на Владата на ФНРЈ, из-
да-вам: 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ВОДОВИТЕ ЗА 

ЕЛЕКТРОВРСКИ ОД ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ 
1) Со цел да се заштитат водовите за електровроки 

од електричните водови и водовите за електровуча, ќе 
се применуваат прописите од оваа наредба и технич-
ките прописи за заштита на водовите за електроврскн 
од електричните водови, што ги донесе Претседателот 
на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ 
во согла-сност со претседателот на Советот за енерге-
тика и екстрактивна индустрија на Владата на ФНРЈ. 

2) Инвеститорот што намерава да гради нови 
електрични водови и водови за електрична вуча за 
напо,ни повисоки од 250 V спрема земјата претходно 
мора за тоа да добие согласност од територијално 
надлежната дирекција на поштите, телеграфите и теле-
фоните. 

Олаа согласност не е потребна ако електричните 
водови односно водовите за електрична вуча не се 
крстосуваат со линиите односно со водовите за елек-
троврс-ки или ако меѓусебната далечи-на помеѓу лини-
ите за електрон реки и електричните линии е рамна или 
П010лема од оние далечини на кои што. според тех-

ничките прописи за заштита на водовите за електро' 
врски од електричните водови, нема опасност од-носно 
пречки во водовите за електроврски од влијанието на 
електричните водови. 

3) Инвеститорот што бара согласност за градење 
нова линија за електровуча, е должен претходно да 
поднесе пријава до територијално надлежната дирекци-
ја на поштите, телегра-фите и телефоните, поради пре-
земање потребни мерки за заштита, Оваа пријава мора 
да ги содржува сите основни технички податоци' за 
водот за електровуча. 

4) Инвеститорот што бара согласност за гра,дење 
нови, електрични водови, е должен со пријавата да 
поднесе два примерка од проектот на трасата на но-
виот електричен вод со скица на трасата во размери 
1 : 50.000 со главните технички податоци за водот. 

5) Надлежната дирекција на поштите, телеграфите, 
и телефоните по прегледувањето на техничкиот елабо-
рат, ќе даде согла-сност за градење нови електрич-ни 
водови ил.и ќе одбие да даде согласност и ќе стави 
забелешки на техничкиот елаборат. 

Согласноста се дава во што пократок срок, а нај-
доцна за 30 дена од денот на поднесената пријава. 
Еден заверен примерок од техничкиот елаборат (про-
ект и скица на трасата) со согласноста се испраќа до 
инвеститорот. 

Доколку надлежната дирекција на поштите, теле? 
графите и телефоните не даде согласност за градење, 
инвеститорот има пра-во да поднесе жалба во срок од 
8 дена до Директорот на Главната дирекција на ,пошти-
те, кој ќе донесе свое решение најдоцна во срок од 
20 дена. 

6) Инвеститорот е должен за завршето-кот на ра-
ботите да ја извести територијално надлежната дирек-
ција на поштите, телеграфите и телефоните најмалку 
10 дена пред немераваното ставање на водот под на-
пон. Дирекцијата на поштите, телег-рафите и телефо-
ните е должна веднаш да определи едно струч-но 
лице кое што заедно со техничкиот претставник од 
инвеститорот ќе го прегледа односниот дел од елек-
тричната линија и линијата за електроврски, со цел да 
се утврди да ли изг-радениот вод одговара на пропи-
сите за за-штита на водовите за електроврски од елек-
тричните водови. 

За најдената состојба ќе се состави записник во 
два примерока. По ставените забелешки, а поед да се 
пушти во работа електричниот вод, секоја стра-на е 
должна да постапи веднаш и за тоа да је извести дру-
гата страна по писмен пат. 

7) Ако градењето на нови електрични водови од-
носно на водови за електровуча предизвика изменува-
ња на водовите за електро-врски што постојат, трендо-
вите за овие изменувања па-ѓаат на терег на инвести-
торот на електричните водови односно на водовите за 
електровуча. 

Ако градењето на нови водови за електронски 
предизвика изменувања на електричните водови од-
носно на водовите за електровуча што постојат, тро-
шковите за о-вие изменувања паѓаат, на те-рет на над-
лежната дирекција на поштите, телеграфите и теле-
фоните. 

8) Корисниците на електричните водови односно 
на водовите за електрозуча, должни се да се грижат 
постојано за исправноста на заштитните мерки што ги 
преземаат тие, а техничките органи на Главната ди-
рекција на поштите има-ат право повремено да бараат 
да се провери исправноста на заштитните мерки во 
нивно присуство. Најдените -недостатоци мораат што 
порано да се отстранат. / 

Исто тоа важи за водовите за елекроврски на ме-
стата каде што се наоѓаат тие над електричните во^ 
доен одно-сно над водовите за електрична вуча. -

9) Сите постоеќи крстосвања и доближувања на 
електричните водови односно на водовите за елек-
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трнина вуча со водовите за електроврски, што не се 
во согласност со техничките прописи за заштита на 
водовите за електро врски од електричните водови, тре-
ба да се доведат во согласност со овие прописи при 
прва-та реконструкција на делницата на прелевањето 
односно на д зближувањето, а најдоцна во срок од 
5 години. 

10) Објаснение за извршуњавето на оваа наредба 
ќе дава, по потреба, Претседателот на Советот за со-
обраќај и врски на Владата на ФНРЈ во согласност со 
претседателот на Советот за енергетика и екстрактивна 
индустрија на Владата на ФНРЈ. 

11) Оваа наредба влегува во сила 30 дена по 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 975 
3 Јули 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за сообраќај 
и врски, 

Тодор Вујасиновиќ, с.р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за енергетика 
и екстрактивна индустрија, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

347 . 

Врз основа на чл. 15 од Уредбата за трошковите 
на државните трговски претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/51) и чл. 2 и 25 од Уредбата за по-
одувањето на стопанските претпријатија што вршат 
промет со селско-стопански производи и за платите на 
персоналот запослен во тие прет.пријатија (,.Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/51), во согласност со Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОКРИВАЊЕТО ТРОШКОВИТЕ 
НА ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРОМЕТ СО 

ЖИТА И СО БРАШНО НА ГОЛЕМО 

1. Државните претпријатија за промет со жито и 
и со брашно на големо (во натамошниот текст прет-
пријатијата) ги покриваат своите трошкове на купу-
вањето (откупот) и на продажбата на житата и на 
брашно и доприносите (допринос за амортизација на 
основните средства, допринос на фондот за рациона-
лизација и допринос за издигање кадрови) од инди-
видуалната маржа што е определена по точ. 2 и по-
себната маржа определена по точ. 3 од ова решение. 

2. За сите видови жита и бранша во прометот на 
големо се определуваат следните просечни маржи: 

Динари 
за 100 кг 

За НР Србија 44 
За НР Хрватска 45 
За НР Словенија 41 
За Н!Р Босна и Херцеговина 56 
За НР Македонија 52 
За НР Црна Гора 56 
Врз основа на маржите определени во претход-

ниот став, директорот на главната управа за државни 
набавки на народната република, во согласност со ми-
нистерството на финансиите на народната република, 
а по предлог од стопанското здружение на претприја-
тијата за промет со жита, ја определува за секое по-
одделно претпријатие индивидуалната маржа. 

На поодделно претпријатие може, со оглед на не-
говите услови за работа, да се определи повисо-ка или 

пониска индивидуална маржа од просечната маржа, со 
тоа што во просекот за сите претпријатија во народ-
ната република да не може индивидуалната маржа да 
биде поголема од просечната маржа определена за од-
носната народна република. 

Индивидуалната маржа му се определува на по-
одделно претпријатие врз основа на количините на 
житата (на брашното) што се предви.дени во планот 
на прометот на претпријатието, неговите остварени 
трошкови на купувањето и продажбата во минатиот 
период на можноста за намалување трошковите по-
ради порационално поодување итн. 

3. Покрај индиви.дуалната маржа од точ. 2 на она 
решение, претпријатието има право на посебна маржл 
од 5 динари за секои 100 кг жита што ги дава на 
преработка во брашно. 

4. Маржите определени во смисла на точ. 2 и 3 
На. ова решение' важат за житата од задолжителниот 
откуп и за брашното преработено од тие жита. 

5. Во трошковите на купувањето (откупот) и на 
продажбата влегуваат: 

а) сите трошкови за товарење, превозење и за 
истоварување од отку.пните станици до товарењето во 
вагон, шлеп или некое друго превозно средство на 
подрачјето на истата околија, како и трошковите за 
истоварување и презозење на стоките од истоварната 
станица до магацинот на купувачот, доколку далечи-
ната од истоварната станица до магацинот на претпри-
јатието не е поголема од 10 километ.ри; 

б) трошковите на стоковиот промет: кало и ра-
стур во магацинот, трошковите за амортизација и за 
транспорт на сопствената амбалажа за жито, меѓускла-
дншно превозење во границите на истата околија, тро-
шковите за манипулација во магацинот, за чување и 
осигурување на стоките итн.; 

в) трошковите за половните простории: наем-
нина, осигурување и одржување на зградите и уре-
дите , трошковите за огрев, осветление, вода итн.; 

г) општо-управните трошкови: трошкови за кан-
целариски материјал и ситен инвентар, поштенско-те-
леграфско-телефонски трошкови, патни трошкови, ка-
мати на обртните средства, трошкови на паричниот и 
платниот промет, допринос за стопанското здружение 
и слично; 

д) провизијата на комисионерот; 
ѓ) основни плати за персоналот со I и II разли-

ка, со положајните и детските додатоци. 
6. Фондот на платите на претпријатието се фор' 

мира: 
а) од износот на полните основни плати на пер-

соналот на претпријатието од I и II разлика, со ло-
ложајниот и детскиот додаток; и 

б) од делот на заштедата на трошковите за ку-
пување (откуп) и продажба (точ. 10). 

Од фон.дот на платите се исплатуваат основните 
плати на персоналот на претпријатието со I и II ра-
злика, положајните (функционалните) додатоци, дет-
ските додатоци и премините додатоци на персоналот 
од книговодството за ажурност. 

Остатокот од фондот на платите, што ќе прео-
стане по исплатувањето на издатоците од предниот 
став, служи за наградување на персоналот на прет-
пријатието. Расподелбата на овој остаток ја в.рши ра-
ботничкиот совет по предлог од управниот одбор, 
имајќи го во предвид заложувањето на неодделен 
службеник (работник) во извршувањето на поставе-
ните задачи и учеството во остварувањето на заштеди 
на трошковите за купување (откуп) и за продажба. 

7. Одредбите од точ. 8 од Напатствие^ за извр-
шување Уредбата за поодувањето на стопанските прет-
пријатија што вршат промет со селско-стопанските 
производи и за платите на персоналот запослен во тие 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25^1) , 
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важат во сето и во поглед на доприносот за аморти-
зација на основните средства на претпријатието до кое 
што се однесува ова решение. 

8. Средствата од фондот за рационализација слу-
жат за подобруваше условите за работењето во п,рет-
пријатието и во неговите работни странки, како на 
пример за набавка технички уреѓаи и инвентар (ваги), 
направи за сортирање и решетање, направи за мерење 
влага и сл.), на транспортни средства, на уреѓаи за 
подобрување хигиенските услови и друго. 

Средете,вата на фондот за рационализација се 
остваруваат: 

а) о д определениот допринос; и 
б) од делот на заштедата на трошковите за ку-

пување (откуп) и продажба (точ. 10). 
Висината на доприносот на фондот за рационали-

зација му ја определува на, претпријатието органот 
што е надлежен за определување индивидуална мар-
жа, имајќи го предвид степенот на рационализацијата 
на претпријатието што веќе постои и водејќи сметка 
за потребите за подобрување на рационалното л е т у -
вање на претпријатието и неговите работни игранки. 

9. Доприносот за издигање кадрови служи за струч-
но издигање и стручно усовршување на кал ров и те. 

Висината на доприносот за издигање кадрови му 
ја определу,ва на претпријатието органот надлежен за 
определување индивидуална маржа. 

10. Ако трошковите на купу,вањето (откупот) и на 
продажбата заедно со нормалните д о п р и н о с се по-
мали о д износите на остварените маржи, таа разлика 
се смета како заштеда на трошковите за купување 
(откуп) и продажба. 

Остварената заштеда се распоредува: 
а) 60% во фондот на платите и во резервниот 

фонд на прет,пријатието; кој дел ќе се внесе во фон-
дот на платите, а кој во резервниот дел реша,ва упра-
вниот одбор на претпријатието, со тоа што мора во 
,резервниот фонд да се внесе најмалку една половина 
од вкупниот износ од 60%; 

б) 30% во фондот за рационализација; и 
в) 10% во фондот за културно-просветна работа. 

Ако трошковите на купувањето (откупот) и на 
продажбата заедно со износот на нормалните допри-
н о с се поголеми од износите на остварените маржи, 
таа разлика паѓа на терет на фондот на платите на 
претпријатието. 

11. Средствата на резервниот фонд ,на претприја-
тието се формираат од делот на остварените заштеди 
во смисла на точ. 10 на ова решение. 

Средствата од резервниот фонд служат за допол-
нување на фондот на платите во случај ако средствата 
од тој фонд не се достаточни за иоплата на основ-
ните плати. 

Непокористените средства од резервниот фонд 
претпријатието може да ги користи како обртни сред-
ства. 

12. Во прометот со житото и со брашно на големо 
од производителот на житата до потрошувачот одно-
сно до трговското претпријатие на мало можат да уче-
ствуваат најмногу две п,ретпријатија за промет со жита 
на големо. 

Во то случај претпријатието што купува жита и 
брашно од друго претпријатие може на така купените 
количини да ја засмета во цената определената индик 
видуална маржа намалена за 10% (десет од сто). 

Во прометот со житата и со брашното на големо 
едно претпријатие може да ја засмета својата инди-
видуална маржа само еднаш било на житата, било на 
брашното. 

Доколку во прометот со житата и со брашно од 
производителот на житата до потрошувачот односно 
до трговското претпријатие на мало се јави потреба за 
трет посредник начинот на покривањето трошковите 
на третиот посредник и средствата за пок,ривање гке 
ги определи директорот на главната управа за државни 
набавки на народната република во согласност со ми-

нистерството на финансиите на народната република 
13. На-патствие за начинот на амортизација, за с у -

дирањето и враќањето на вреќите за кои што се испо-
рачува брашното ќе даде Уредот за цени при Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

14. Начинот за покривање т р о ш к о в и ^ на држав-
ните претпријатија за промет со жита на големо в о 
прометот со жита, кои се купуваат по слободно ф о р -
мираните цени, ќе се определи со посебни прописи. 

15. Ова решение влегува во сила со денот на об ја -
вувањето во „Службениот лист на Федерати,вна На-
родна Република Ју,гославија" и ќе се применува на 
житата од откупот во економската 1951/52 година к а к о 
и на запасите на житата и брашното од поранешните! 
години што ќе се за,текнат ка ј прет,пријатијата за про-
мет со жита на големо на 1 август 1951 година, 

Бр. 9943 
17 јули 1951 година 

Белград , 
,Министер на Владата на ФНРЈ 1 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Согласе,н, 

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

3 4 8 , 
Врз основа на чл. 34, во врска со чл. 30 од Уре-д-

бата за упра,ву,вање со фондовите за механизација иѓ 
инвестициона изградба на задружното земјоделство 
од страна на зад,ружниот совет и за организацијата 
и задачите на фондот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/50), а во согласност со Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВИСИНАТА 
НА ДОПРИНОСОТ О Д Д О Х О Д О Т НА СЕЛАНСКИТЕ 
РАБОТНИ ЗАДРУГИ З А ФОНДОТ З А МЕХАНИЗА-
ЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА НА З А Д Р У -

ЖНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
1) Во Решението за висината на до,приносот о д 

доходот на селанските работни задруги на фондот з а 
механи,зациј,а и инвестициона изградба на задружното 
земјоделство („Службен ли,ст на ФНРЈ", б,р. 9/51) в о 
точ. 1 став 2 во осмиот ред наместо зборовите! „ми-
нистерот на земјоделство на народната република" 
треба да се стави: „советот за селско-стопанство и 
шумарство на владата на народната република". 

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

Бр. 1450 
20 јули 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 
Согласен, 

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

3 4 9 . 
Врз основа на чл. 8 ст. 2 од Уредбата за надле-

жноста за определување и контрола на цените и 
тариф,ите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), а в о 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИЗМЕНУВАЊА НА ПОШТЕНСКО ТЕЛЕГРАФСКО-

ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА 
I. Во поштенеко-телеграфско-телефонската таксена 

тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/46) се вршат 
следни изменувања: 
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1) Во одделот „Поштенска такса", точ. 4) „Весници 
џ списанија" се менува и гласи: 

4. ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА 

За секој егземплар 
до 100 гр 

преку 100 до 300 „ 
„ 300 до 500 „ 

1. Весници 
Адресиран 

0,30 динари 
0,50 „ 
1 — 

Неадресираи 
0,15 динари 
0,30 „ 
0,50 „ 

2. Списанија 
За секој егземплар Адресиран Неадресиран 

до 100 гр 0,40 динари 0,20 динари 
преку 100 до 300 „ 0,80 „ 0,40 

„ 300 до 500 „ 1,50 „ 1.— 
За дозволени прилози што се приложуваат кон 

весници или списанија се наплатува на име поштарина 
за секои 100 прилози или дел од овој бро ј 5 динари. 

2) Во истиот оддел точ. 42) „Продавани цени на 
поштенските вредносници и монополски обрасци" се 
менува така што продавната цена на поштенските 
^патници, телеграфск,и ^патници и спроводните листови 
за пакети да се наголеми од 1 на 2 динара, а продав-
нзта цена на откупните спроводни листови од 2 на 4 
динари. 

П. Ова решение ќе се применува од 1 јули 1951 
година. 

Бр. 9894 
28 јуни 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за сообраќај и врски, 
Тодор Вујасиновиќ, с. р. 

Советот за градежна работа на Владата на ФНРЈ, 
по извршеното сравнување со изворниот текст, уста-
нови дека во текстот на Напатстзието за постапката 
со материјалот за градење што ќе преостане на гра-
дилиштето по раскинувањето на договорот, објавен во 
„Службениот лист на ФНРЈ", бр. 22 од 2 ма ј 1951 го-
дина се поткрале долу наведените грешки и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА Н А П А Т С Т В И Е ^ ЗА ПОСТАПКАТА СО МАТЕРИ-
ЈАЛОТ ЗА ГРАДЕЊЕ ШТО ЌЕ ПРЕОСТАНЕ НА ГРА-
ДИЛИШТЕТО п о РАСКИНУВАЊЕТО НА ДОГО-

ВОРОТ 

Во точ. 1 под а) и б) наместо зборовите: „по по-
високите единствени (комерцијални) цени" треба да 

стои: „по цените што се формираат во смисла на точ. 
1 ст. 1 од Наредбата за цените на материјалот за гра-
дење што е наменет за инвестиции („Службен лист па 
ФНРЈ", бр. 22/51". 

Бр. 3670. — Од Советот за градежни работи на Вла-
дата на ФНРЈ, 13 јули 1951 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА Н А Р О Д Н И Т Е РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
„Службени лист Аутономне Покрајине Војводине 

Народне Републике Србије" во бројот 6 од 15 јуни 
1951 година објавува: 

Наредба за задолжително угарење на с о н и ш т а т а ; 
Решение за определување бројот и за месната 

надлежност на окружните судови на територијата на 
Автономната Покрајина Војводина. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народине Републике Србије" 
во бројот 21 од 16 јуни 1951 година објавува: 

Указ на Президиумот на Народната скупштина на 
НРС за именување директор на Главната дирекција 

за дрвна индустрија и директор на Главната дирекција 
За јаглен; 

Уредба за укинување на п о с т о е в т е и за оснивање 
нови окружни судови; 

Уредба за укинување Уредбата за задолжителен 
откуп на млеко и производи од млеко во 1951 годи-на, 
Уредбата за задолжителен откуп на компир во 1951/52 
година; Уредбата за задолжителен откуп на грав во 
1951/52 година и Уредбата за задолжителен откуп на 
храна за добиток во 1951/52 година; 

Уредба за укинување Главната дирекција за гра-
дење патишта; 

Уредба за укинување Глазната дирекција на прет-
пријатијата за снабдување на лицата, установите и 
претпријатијата во ресорот на Министерството на вна-
трешните работи; 

Уредба за укинување Генералната дирекција на 
индустријата за градежен материјал; 

Наредба за издавање одобренија за печатење 
обрасци; 

Наредба за задолжително ф о т о г р а ф к а н а на по-
важаните градежни објекти во текот и на завршетокот 
На градбата. 

Во бројот 22 од 22 јуни 1951 година објавува: 
Закон за согласување прописите на законите на 

Народна Република Србија со Кривичниот законик; 
Изменувања и дополнувања на Правилникот ЗА 

работа на Народната скупштина на НР Србија о д 9 
април 1951 година; 

Правилник за работа на Народната скупштина на 
НР Србија од 9 април 1951 година со изменувања и 
дополнувања од 11 јуни 1951 година (пречистен текст); 

Уредба за оснивање Институт за водостопанство; 
Уредба за укинување Главната дирекција за Вет-

ев ру-м ; 
Уредба за укинување Главната дирекција на прет-

пријатијата за скабдување на селското стопанство; 
Уредба за пренесување Управата на хидрометео-

ролошката служба под раководство на Главната управ-
на за водостопанство; 

Уредба за ставање Медицинската велика школа во 
Белград под раководство на Советот за просвета, на-
ука и култура на Владата на ФНРЈ; 

Решение за висина на ушурот (уемот) кај вршал^ 
ките: 

Напатствие за употреба на еднсобразен формулар 
на ликвидациониот лист за пресметување платите на 
службениците на републичките, покраинските, о б л а . 
ските и на локалните надлештва, установи и претпри-
јатија; 

Напатствие за водење еднообразен контролник на 
пре т метите за работите на општата администрација. 

Во бројот 23 од 29 јуни 1951 година објавува: 
Решение за определување единствени иродавни 

цент на споредните шумски производи на производи-
телот на територијата на НР Србија. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛО ЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службен лист на Народна Ре-
публика Хрватска во бројот 36 од 18 јуни 1951 година 
објавуваат : 

Решение за издавање сметки за занаетчиските про-
изводи и занаетчиските услуги. 

Во бројот 37 од 27 јуни 1951 година објавуваат: 
Решение за доделување почесни звања на заслу-

жните земјоделците-зад,ругари; 
Напатствие за извршување Наредбата за задолжи-

телна продажба на ушурот о д вршалките и за плаќа-
њето на работниците на вршидбата во 1951 година; 

Напатствие за начинот на задолжувањето на еко-
номиите на селско-стопанските задруги со задолжи-
телни испорачки на житата, за количините на, житата 
што се оставаат за прехрана на работниците и за чле-
новите о д нивните фамилии што работат постојано на 
економиите на селско-стопанските задруги и за коли-



Страна 456 - Б,рој 34 СЛУЖБЕН ЛИСИ НА ФНРЈ ^реда, 25 јули 1951 

чините на храната за добиток што им се оставаат на 
економиите на селско-стопанските задруги за прехра-
на на добитокот. 

Во бројот 38 од 29 јуни 1951 година објавуваат: 
Указ за изменување Указот за извршување Одлу-

ката на Саборот за реорганизација на Владата на НР 
Хрватска; 

Указ за именување членови на Советот аа просве-
та, наука и култура на Владата на НР Хрватска и чле-
нови на неговите одбори; 

Указ за именување членови на Советот за народно 
здравје и социјална политика на Владата на НР Хр-
ватска и членови на неговите одбори; 

Указ за назначување директори на главните дирек-
ции што се под стопанско раководство на советите на 
Владата на НР Хрватска. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" Во бројот 19 од 18 јуни 1951 година објавува: 

Уредба за укинување задолжителниот откуп на 
месо, слаби свињи, компир, грав и сено; 

Решение за оснива-ње реонски управи за патишта; 
Решение за одредување една адвокатска комора на 

територијата на Народна Република Македонија; 
Напатствие за процена на полската штета. 
Одлука за потврдување уредбите по прашањата од 

народното стопанство и обновата на земјата; 
Одлука за потврдување указите на Президиумот 

на Народното собрание на НРМ донесени во времето 
ОД I вонредно заседание до И вонредно заседание на 
Народното собрание на НРМ (второ свикување); 

Одлука за разрешување од должност досегашниот 
состав на Врховниот суд на НРМ и избор на нов со-
став на Врховниот суд на НРМ; 

Во бројот 20 од 20 јуни 1951 година објавува: 
Закон за доброволните противпожарни друштва; 
Уредба за градење станбени згради на лицата пре-

бега-ни од Егејска Македонија; 
Решение за определување патишта од 1Г ред на 

територијата на Народна Република Македонија; 
Решение за полагање стручни испити на службе-

ниците од административната струка. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 13—14 од 20 јуни 1951 година објавува: 

Одлука на Народната скупштина на Народна Ре-
публика Црна Гора за разрешување од должност Прет-
седателот и судијата на Врховниот суд на НР ЦГ на 
судиите и судиите-поротници на Окружниот суд во 
Титоград и за избор нови, како и за избор судии и 
судии-поротници на Окружниот суд во Цетиње; 

Одлука на Народната скупштина на НР Црна Гора 
за потврда на указите на Президиумот на Народната 
скупштина на НР ЦГ што се донесени во времето по-
меѓу II редовно и I вонредно заседание (од второто 
Свикување) на Народната скупштина на НР Црна Гора 
согласно на чл. 74 точ. 7 и 9 од Уставот на НР Црна 
Гора; 
I Указ аа оснивање одбори во Советот за народно 
здравје к социјална политика на Владата на НР Црна 
Горе к м определување на нивниот состав; 

Уназ за оснивање одбори во Советот за просвета 
и култура на Владата на НР Црна Гора и за опреде-
лува-ње на нив-ниот состав; 

Указ за помилување на осудените лица; 
Закон за дополнувања на Законот за Президиумот 

на Народната скупштина на НР Црна Гора; 
Закон за изменувања и дополнувања на Законот 

за администратнвно-територијалната поделба на Народ-
на Република Црна Гора. 

ВНИМАНИЕ НА ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
На сите претплатници што не ја положиле разли-

ката на претплатата за 1951 година (види го „Службе-
ниот лист на ФНРЈ", бр. 26/51 — последната страна) 
ќе им се обустави од 1 август о. г. натамошното 
испраќање на „Службениот лист на ФНРЈ". 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

339. Правилник за документацијата во книговод-
ството — — — — 441 

340. Пра-вилник за извршување Уредбата за упис 
на поморските бродови и кајаци на ФНРЈ 444 

341. Правилник за определување имиња, ознаки 
и луки на припадноста на бродовите и каја-
ците на трговската морнарица на ФНРЈ — 447 

342. На-патствие за формирање продавните цени 
на големо на житата, брашното и гризот од 
задолжителниот откуп и за надокнада (ре-
грес) на разликите во цените 44Ѕ 

343. Напатствие за спроведување Наредбата за 
задолжителна продажба на ушурот од вр-
шалките и за плаќање на работниците на 
вршидбата во 1951 година 451 

344^ Напатствие за давање додаток за набавка на 
работно облекло, односно за давање бе-
сплатно облекло на некои категории работ-

345. Наредба за откупната државна це-на за пи-
варски јачмен 452 

346. Наредба за мерките за заштита на водовите 
за електроврски од електричните водови — 452 

347. Решение за начинот на покривањето тре-
ндовите на државните претпријатија за 
промет со жита и со бра-шно на големо — 453 

348. Решение за изменување на Решението за 
висината на доприносот од доходот на се-
ланските работни задруги за фондот за ме-
ханизација и инвестициона изградба на за-
дружното земјоделство 454 

349. Решение за изменувања на поштенско-теле-
графско-телефонската тарифа 454 

Исправка на Напатствието за постапката со ма-
теријалот за градење што ќе преостане на 
градилиштето по раскинувањето на дого-
ворот — 455 
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