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533. 
В,рз ос,нова на чл. 74 точ. 1 од Уставот на ФНРЈ 

Президиумот на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО II ВОНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 
Народната скупштина на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија се свикува во II вонредно засе-
дание (од второто свикуваше) на 27 декември 1951 
година. 

У. бр. 2169 
17 декември 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар. Претседател 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

534. 

Врз основа на чл. 73 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ 
и чл. 155 од Основниот закон за прекршоците, по 
предлог на Претседателот на Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
З А СОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРОПИСИ З А 
ПРЕКРШОЦИ в о УРЕДБИТЕ И ВО ДРУГИТЕ ПРО-
ПИСИ ДОНЕСЕНИ О Д ВЛАДАТА НА ФНРЈ и о д 
НЕЈЗИНИТЕ ОРГАНИ СО ОДРЕДБИТЕ НА ОСНОВ-

НИОТ ЗАКОН З А ПРЕКРШОЦИ 

УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се доведуваат во согласност про-

писите за прекршоци во постоеќите уредби и во дру-
гите прописи на Владата на ФНРЈ, како и од нејзи-
ните органи со одредбите на Основниот закон за пре-
кршоци и се врши пречистување на тие прописи. 

Член 2 
Одредбите за прекршоци содржани во уредбите 

И во другите прописи на Владата на ФНРЈ се мену-
ваат односно остануваат во сила согласно на одред-
бите од оваа уредба. 

Член 3 
Одредбите за прекршоци содржани во прописите 

од органите на Владата на ФНРЈ донесени до денот 
на влегувањето во сила на оваа уредба престануваат 
да важат а наместо нив се пропишуваат одредби за 
прекршоци предвидени со оваа уредба. 

Советите и министрите на Владата на ФНРЈ кои 
донеле поодделни одредби на правилници, на!редби и 
решенија опфатени со одредбите на оваа уредба, од-
носно кои се овластени да ја регулираат одвоената 

дејност, се овластуваат да можат согласно на изме-
нетите услови да ги менуваат одредбите за прекршоци 
содржани во членот 10, 16, 19, 23--34, 38-45, 54, 
76—94, 101, 109—113 и 117 на оваа уредба. 

ОДРЕДБИ З А ПРЕКРШОЦИТЕ 

I. 
Прекршоци во областа на јавниот ред и 

внатрешниот строј 
Член 4 

Во Уредбата за промет со ватрено оружје, муниција 
и експлозивни средства, од 4 декември 194Ѕ 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 100/45) 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со ка-

зната затвор до триесет дена ќе се казни за прекри 
шок: 

1) тој што, противно на чл. 2 ст. 2 или чл. 6 ст. 
1 од оваа уредба, не пријави да набавил ек-сплозивни 
средства; 

2) тој што огнено оружје, муниција, барут и ек-
сплозив не држи и не чува во продавниц.и или мага-
цини о,нака како што е пропишано со одредбите у.-л 
оваа уредба; 

3) тој што магацин со оружје, муниција, барут и 
експлозивни средства не чува онака како што е про-
п,ишано со одредбите на оваа уредба; 

4) тој што во магацин со експлозивни средства и 
со барут, или во просторот помеѓу магацинот и огра-
дениот зид, пали огон, пуши или во нив внесува освет-
ление со кое што може да се предизвика ложа?; 

5) тој што пренесува оружје, муниција, барут или 
експлозивни материјали без осигурување предвидено 
во чл. 17 на оваа уредба; 

6) тој што експлозивен материјал товари, расто-
вар-ува, пренесува или сместува без контрола на стру-
чно лице или противно на неговите напатствија. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за 
прекршок: 

1) тој што неуредно ја води кн,игата предвидена 
во чл. 13 од оваа уредба; 

2) тој што не ќе ја стави ознаката од чл. 20 на 
оваа уредба на превозното средство со кое се пре-
несува експлозивниот материјал. 

За пре,кршоците од претходните ставови правното 
лице ќе се казни со парична казна до 20.000 динари." 

Член 5 
Во Уредбата за возачите на моторните возила, од 18 

март 1947 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/47) 

Членот 13 се менува и гласи: 
,,Со парична казна до 10.000 динари или со казна 

затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок: 
1) тој што во друмски сообраќај вози моторно 

возило кога е во пијана состојба; 
2) тој што во друмски сообраќај вози моторно 

возило за кое нема возачка дозвола; 
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3) возач аматер кој вози возило наменето за ја,-
вен превоз на патници или товар; 

4) тој што ќе даде на друго лице своја во лчка 
дозвола на употреба. 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни: 
1) тој што во друмски сообраќај вози моторно 

возило а нема при себе возачка дозвола ил.. не ќе ја 
покаже на бараше на службеното лице кое го контро-
лира друмскиот сообраќај; 

2) возач аматер кој вози моторно возило по пре-
станокот важноста на возачката дозвола. 

Над сторителот на прекршоците од точ. 1, 2 и 3 
ставот 1 на оваа одредба, како и над возачот од мо-
торно возило кој е казнет три пати во тек на една 
година за прекршок на сообраќајните прописи, може 
покрај административната казна да се изрекне и за-
штитна мерка на времено одземање на возачката до-
звола во траење од еден до трн месеца. 

Спрема возач на моторно возило над кој била ед-
наш взаемната заштитна меркана времено одземање на 
возачката доз-вола поради прекршокот од точ. 1 ст. 1 
јна оваа одредба, може' да се изрекне заштитната мер-
ка трајно одземање на возачката дозвола ако биде 
казнет за ист прекршок во срок од шест месеци од 
денот кога што му е вратена возачката дозвола." 

Член 6 
Во Уредбата за предвојничка обука, од 29 мај 1948 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/48) 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

в а прекршок: 
1) лицето кое подлежува на предвојничка обука, 

ако одбегнува намерно да учествува во изводењето 
на поедвојничакта обука, или ако му даде на надле-
жниот државен орган невистинити податоци, или на 
кој и да било друг начи,н се онеспособи со цел да ја 
одбегне предвоен и чката обука или во таа цел преземе 
некое друго дејство; 

С) рлботодател односно одговорното лице во 
претпријатието кое со неп,ријавување, задржување 
или на друг начин намерно го пречи учеството во 
предвојничкага обука на лицето кое подрежува на 
оваа обука. 

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казнат 
за прекршок: 

1) директорите на претпријатијата и на школите 
при кон се организираат курсеви за предвојничка о-
бука, кои не ќе преземат потребни мерки за да се 
обезбеди изводењето на предвојничката обука: 

2) Резервните подофицери, воен"те службеници, 
офицерите и другите обвезници што ќе бидат опреде-
лени да ја изводат наставата од -поодделни предмети 
на предвојнич-ката обука, ако откажат неоправдано да 
ја вршат наставата." 

Член 7 
Во Уредбата за личните карти-легитимации, од 6 јуни 

1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/48 и 38/50) 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари или со казната 

затвор до петнаесет дена ќе се казни за прекршок: 
1) тој што во определениот срок не ќе поднесе 

пријава за издавање на личната карта или за про-
должување важноста на личната карта; 

2) тој што не ќе поднесе прнј?ва за замена на 
преварена лична карта во срокот што ќе му го опре-
дели надлежниот орган за внатрешни работи: 

3) тој што ќе се послужи со туѓа лична карта; 
4) тој што ќе даде своја лична карта на друго 

лице да. се послужи; 
5) тој што ,намерно ќе оштети или уништи своја 

лична карта, или ќе ги стори податоците во неа на-
мерно нејасни; 

6) тој што во пријавата за издавање на лн?н?. кар-
та цитира невистинити податоци, или ги потврди како 
сведок; 

7) тој што нема л,ична карта а должен е да ја има, 
или тој што не сака да им ја покаже на службената 
лица овластени да легитошисаат граѓани; 

3) тој што знаејќи дека некое лице се користи со 
туѓа лична карта не му го пријави тоа на надлежниот 
државен орган; 

9) тој што тврди невистинито дека ја загубил 
личната карта. 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
прекршок: 

1) тој што ќе најде туѓа лична карта па во срок 
од два дена не му ја предаде на сопственикот или на 
органот надлежен за внатрешните работи на околи-
скиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор 
или до надлежната станица на народната милиција; 

2) тој што своја лична карта што ја загубил ја 
пронајде, па не му ја предаде на надлежниот орган, 
иако добил нова карта." 

Член 8 
Во Уредбата за пријавување боравок, од 26 јуни 1948 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/48 и 39/50) 
а) Членот 16 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари или со казна 

затвор до петнаесет дена ќе се казни за прекршок 
лицето од чл. 9 на оваа уредба кое не води или не-
ред,но ја води книгата на лицата примени на ста:;о-
вање, или кое го врши нередно пријавувањето или 
одјавувањето на лицата на становање." 

б) Членот 17 се менува и гласи: 
„Со парич,на казна до 2.000 динари или со казна 

затвор до десет дена ќе се казни за прекршок: 
1) лицето должно да поднесува пријава односно 

одјава, ако пријавата, односно одјавата не ја поднесе 
или не ја поднесе во срок пропишан во оваа уредба; 

2) тој што ќе цитира во пријавата невистинито 
пребивзлиште, боравиште или стан." 

Член 9 
Во Основната уредба за промет со запаливи течности, 

од 1 јули 1948 
(„Службен ли,ст на ФНРЈ", бр. 58/48) 

Членот 18 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со затвор 

до триесет дена ќе се казни за прекршок: 
1) тој што противно на одредбите од оваа уредба 

држи, товари, транспортува или истоварува запаливи 
течности; 

2) тој што во населени места држи во магацини и 
танкови количини запаливи теч,ности поголеми од оние 
што смеат до се држат; 

3) тој што ракува со магацин со запаливи теч-
ности инаку не што е пропишано со оваа уредба; 

4) тој што не ќе обезбеди со заштитен појас и со 
стража магацин со неограничени количини запалива 
течност. 

За прекршоците од претходниот став точ. 2, 3 и 4 
ќе се казни покрај сторителот и раководителот на 
магацинот, а за прекршокот од точ. 1 и лицето што е 
определено да раководи како стручњак со товарењето, 
транспортувањето, истоварувањето и сместувањето 
на запаливите течности. 

За прекршоците од првиот став точ. 2, 3 и 4 прав-
ното лице ќе се казни со парична казна до 20.000 
динари." 

Член 10 
Правилник за транспортирање запаливи течности на 

патиштата од јавниот сооЅр-ќај, од 23 април 1919 
(„Службен лист на Ф-НРЈ", бр. 47/49) 

Наместо одредбата од чл. 22 се пропишува следна 
одредба; 
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„Со парична казна до 10.000 динари или со казна 
затвор до триесет дена ќе се каз-ни за прекршок: 

1) тој што врши товарење или истоварување на 
запаливи течности противно на прописите донесени 
врз основа на Основната уредба за промет со запа-
ливи течности (чл. 8—11 од Правилникот за трас, пор-
а ѓ а њ е запаливи течности на патиштата од јавниот 
сообраќај), како и тој што товари возила со запаливи 
течности преку нивната определена носивост; 

2) тој што превози запаливи течности на возила 
кои не се снабдени со пропишани апарати и други 
средства (чл. 4—7 од Правилникот за транспортување 
запаливи течности на патиштата од јавниот сообраќај); 

3) тој што на возило со кое се превози запалива 
течност или во негова близина пуши или употребува 
отворен пламен; 

4) тој што ќе повери превозење на запаливи теч-
но.сти на недоволно сигурен или недоволно стручен 
возач; 

5) возач или негов придружник, кој гори превозе-
њето на запаливи течности ќе постапи противно на 
прописите донесени врз основа на Основната уредба 
за промет со запаливи течности (чл. 15—21) од Пра-
вилникот за транспортирање запаливи течности на 
патиштата од јавниот сообраќај). 

За прекршоците од ставот 1 точ. 1, 2, 4 и 5 прав-
ното лице ќе се казни со парична казна до 20.000 
динари." 

Член И 
Во Уредбата за организација на службата за протива-

вионска заштита, од 13 декември 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 110/48) 

Членот 16 се менува и глас.и: 
„Со парична казна до 5.000 динари или со затвор 

до петнаесет дена ќе се казни за прекршок: 
1) тој што на позив од надлежниот орган не ќе 

ја исполни обврската за служење во цивилната про-
тивавионска заштита; 

2) тој што не ќе ги изврши наредени.те мерки за 
заштита од напади од воздух или за отстранување по-
следиците од овие ,напади; 

3) тој што противно на наредбата од надлежниот 
орган не ќе приготви средства во цел на противавион-
ската заштита." 

Член 12 
Во Уредбата за воздушната пловидба, од 1 јуни 1949 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/49) 
а) Членот 36 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.С00 динари ќе се казни за 

прекршок: 
1) воздухопловното претпријатие и сопственикот 

на воздухопловот кој ќе пушти во сообраќај или 
остави во сообраќај воздухоплов без знаци за народ-
носта и регистрација, или без добавено уверение за 
упис или уверение за пловидбеноста; 

2) воздухопловно претпријатие и сопственик на 
воздухоплов кој ќе предаде воздухоплов на управу-
вање на лица кои немаат дозвола за работење; 

3) воздухопловно претпријатие кое не го одржува 
точно и редно сообраќајот за кој се обврзало; 

4) водач на воздухоплов кој ќе дигне воздухоп,лов 
пред да е утврдено дека се извршени сите навигациони 
и технички подготовки за летање; 

5) воздухопловно претпријатие и сопственик на 
воздухоплов кој ќе го претовари1 воздухопловот, водач 
на воздухоплов кој ќе полета со претоварен воздухо-
плов, како и контролор за летење кој ќе пушти да 
лета таков воздухоплов; 

б) водач на воздухоплов кој ќе лета вон опреде-
лениот коридор или над забранета зона; 

7) водач на воздухоплов кој не ќе воспостави 
навремено врска со контролата на летањето, или кој 
не се придржува за дадените наредби од контролата 
за летање во доглед на извршувањето на летањето? 

8) лице кое е должно да изврши навигациони и 
технички подготовки за летање, а ги изврши нев,ни,-
мателно или воопшто не ги изврши; 

9) лице кое ќе постапи противно на чл. 4, 21, 22 
и 24 од оваа уредба; 

10) воздухопловно претприја,тие и сопстве,ник на 
воздухоплов кој не извршил осигурување на посадата 
на воздухотовот, на патниците или на стоките; 

11) член на посада кој без оправдан разлог ќе ја 
напушти должноста на воздухопловот; 

12) секое лице што ќе ја загрози безбедноста на 
летањето, како и лице што ќе ги прекрши одредбите 
на оваа уредба или прописите донесени врз основа! на 
оваа уредба. 

За прекршоците од претходниот став на точ. 1, 
2, 3, 5 и 10 правното лице ќе се казни со парична 
казна до 20.000 динари. 

Се парична каз,на до 3.000 динари ќе се казни за 
прекршок: 

1) водач на воздухоплов кој управува со возду-
хоплов без знаци за народноста и регистрација или 
без добивено уверение за упис или уверение за пло--
видбеност, и контролор на летање кој ќе пушти да 
лета таков воздухоплов; 

2) водач на воздухоплов кој управува со возду-
хоплов и членови на посада кои немаат дозвола за 
работење, како и контролор за летање ипо ќе ги 
пушти да летаат; 

3) водач на воздухоплов кој со својата невнима-
тел,ност ќе придизвика уништување на некоја од кни-
гите проп,ишани за воздухопловот, или ако поради не-
говата невнимателност ќе се запишат неточни пода-
тоци во овие книги. 

Со па,рична казна до 1.000 динари ќе се казни за 
прекршок: ' ч 

1) лице кое ќе влезе неовластено на дел од во-
здухопловно пристаниште што е наменет за слетно 
вање или полетување, или кое се задржува неовла-
стено на тој дел, како и лице кое ќе пушти или дозвс 
ли да се пушти добиток на тој дел; 

2) лице кое без соодветно одобрение ќе влезе во 
воздухоплов, или ќе лета во воздухоплов." 

б) После членот 36 се додава нов член 36а кој 
што гласи: 

„Со казната за прекршоците од одделот а) точ. 4, 
5, 6, 7 и 11 одделот б) точ. 1—3' од претходниот член! 
спрема водачот на воздухоплов односно член на по-' 
сада може да се изрече и заштитна мерка забрана на 
летањето. 

Забраната на летањето се изрекнува најдолго во 
траење од шест месеци. 

Лицето спрема кое што е применета оваа мерка ја 
губи дозволата за работење додека трае забраната на 
летањето." ^Ц! 

в) Членот 37 се менува и гласи: 
„А д министр аги вно-ка знен ата постапка по прекршо-

ците од чл. 36 што ќе ги сторат воздухопловното 
претпријатие или водачот на воздухопловот, члено-
вите на посадата или лицата што учествуваат во нави-
гациоиите или техничките подготовки за воздушна 
пловидба, како и персоналот за обезбедување на во-
здушната пловидба, ја води и решение во прв степен 
донесува управникот на јавното воздухопловно приА 

стани, ште. 
За прекршоците од чл. 36 сторени на воздухопло-

в,от за време летање од страна на лицата од претходи 
ниот став постапката ја води и решение во прв степен 
донесува управнико,т на јавното воздухопловно при-
станиште што е надлежен според местото каде штб 
слетнал воздухопловот по извршеното летање. 

Против решението од управникот на воздухоплову 
лото пристаниште донесено во прв степен се подно 
сува жалба до Инспекцијата на воздушната пловидба. 

И,нспекцијата на воздушната пловидба ја вода 
административно-казнената постапка во прв степен по 
оние прекршоци од ставот 1 на овој член по кои што 
се изрекнува со казната заштитната мерка забрана на 
летање, а по другите прекршоци над лицата од ставов 
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1 да овој член може веќе започнатата постапка да ја 
преземе и да донесе решение во секој нејзин стадиум. 

По жалбата против решението кое го донела во 
прв степен Инспекцијата на воздушната пловидба во 
нтор степен решава непосредно повисокиот орган на 
управата. 

Административно-казнената постапка по (прекршо-
ците од чл. 36 на оваа уредба што ќе ги сторат други 
лица осем оние од ставот 1 на ОВОЈ член ја води 
надлежниот судија за прекршоците." 

Член 13 
Во Уред,бата за надлежноста за водење постапка во 

поморските прекршоци, од 13 јуни 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/49) 

а) Членот 1 се менува и гласи: 
„Административно-казнената постапка по прекр-

шоците кои претставуваат повреда на прописите со кон 
се уредуваат односите на море, на бродовите, крајбре-
жната и луките во врска со повозениот сообраќај, со 
сигурноста на пловидбата и со заштита на повештите 
животи на море, ја водат во прв степен: 

1) по прекршоците што се сторени со пловен об-
јект или од страна на порачачот, сопственикот или 

^заповедни.кот на пловниот објект или од страна на 
-другиот персонал кој учествувал во пловидбата или во 

Iнавигациските и техничките подготовки за пловидба —1 

раководителот на надлежната лучка капетанија; 
2) по прекршоците што ќе ги сторат други лица 

'— надлежниот садија за прекршоци. 
Против решението донесено од раководителот на 

лучката капетанија се подава жалба до непосредно 
повисокиот орг".н." 

б^ Членот 2 останува во сила и гласи: 
,, А д мин и страти вно-казн е нат а постапка може да ја 

води и казни га изрекнува и Министерот на помор-
ството на Ф1-ЅРЈ кој може да ја преземе веќе започ-

ната постапка во секој нејзин стадиум." 

Член 14 
Во Уредбата за прекршоците на пловидбените прописи 
и прописи ; за безбедност на внатрешната пловидба, 

од 5 август 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/49) 

а) Членот 1 се менува и гла!Си: 
,.За прекршоците на пловидбените прописи и про-

писите за безбедност на внатрешната пловидба ќе се 
казни по одредбите од оваа уредба: 

1) ако на пловилото за кое е тоа пропишано не се 
Испишат и не истакнат зна.ци за распознавање, ознаки 
ра газење и граници на оптеретувањето, и ако не се 
снабде пловилото со потребен уреѓај за маневрисање 
и со средства за сигнализација како оптичка така и 
звучна; 

2) ако на пловилото кое се движи било со соп-
ствен погон било со струја на водата не се истакнат 
Ири патувањето дење и ноќе плсвидбени сигнали, и 
Ико не се даваат предвидени сигнали за време на пло-
видбата во случ-аи на пра,вилно и неправилно разми-
нување, со цел да се одбегне судрување, по магла, 
измаглина. снежна вејавица и слично, доколку е опре-
делено тоа истакнување односно давање сигнали; 

3) ако се усидри пловилото во пловниот пат, или 
бко се влече сидрото по дното на реката, на места 
каде што е тоа забрането ; 

4) а-ко ноќе не се истакне пропишано бело светло 
на усидреното пловило, или потонато или наседнато 
пловило не се обележи со предвидени сигнали за ден 
и ноќ; 

5) ако не се преземат потребни или пропишани 
мерки на предострожност за безбедноста на плови-
лото, додека стои или плови пловилото; 

6) ако пловилото не се снабде со потребен инвен-
тар и со спрема потребна за неговото осигурување 
И успешно маневрирање; 

7) ако се со ставаат сплавови од поголеми димен-
зии одошто е определено за логичниот сектор на 
рек,ата; 

8) ако се нанесува штета на водоградежи, справи; 
и постројки што пловат, на крајбрежната, наемните, 
пловните и други сигнали што се поставени на река 
или на крајбрежје; 

9) ако на надлежните органи за надзор на пло-
видбата не им се пријави закопчува.њето или откопчу-
вањето на пловилото, како и товарењето и истовару-
вање на стоки во пристаништа и на други точки од 
крајбрежјето на пловните реки, канали и езера, ако 
е тоа пријавување задолжително; 

10) ако не се пријави пловилото за основно, пе-
риодично и вонредно наутичко-техничко прегледување 
за премерување односно баждарење, за основни пе-
риодични и вонредни прегледув-ања и испитувања на 
бродските котели, доколку е тоа определено; 

11) ако не се пријави новоградба на пловило, или 
ако не се пријават пловилото и бродските котели за 
упис во регистер (очев-идиик), доколку е определено 
пријавување; РКО не се прија-ви поради бришење од 
регистер пловило кое ја променило намената (осови-
ната) поради реконструкција, кое е уништено, р?схо-
дувано или продадено во странство; ако не се пријави 
пренесувањето на сопственоста односно промената на 
органот за управување со пловилото, промена на 
ознаката, името, како и други промени за кои е опре-
делено -при јавување; 

12) ако пловилото ги нема сите пропишани доку-
менти; 

13) ако се врши пловидба со помал број членови: 
на посада или со помал,а спрем,а од онаа што е опре-
делена за односното пло,вило; 

14) ако се прими на пловилото поголем број пат^ 
вини, или поголема количина товар одошто е опре-
делено; 

15) ако се назначи за член на посада лице без 
пред.видени квалификации; 

16) ако се прекршат прописите за одржување ре-
дот во речните, канадските и езерските пристаништа, 
зимовниците и зимските склоништа; 

17) ако на надлежниот орган за надзор на пло-
видбата не му се пријави секоја несреќа што ќе се 
склучи на пловните ре,ки, канали и езера; 

18) ако од речното корито на пловните делови 
од реките или езерат,а, се вади песо-к или друг матери-
јал без одобрение -и без -пријава до надлежниот орган 
за надзор на пловидбата; 

19) ако не се пријават или се прикриваат пре,дме-
тите што се Фатени на вода или се извадени од вода, 
а чие што најдува-ње мора да се пријави; 

20) а,ко се подигаат во,доградежни објекти од кој 
и да било вид без претходна согласност од надле-
жните органи; 

21) ако се врши пловидба без одобрение од над-
ч делениот орган." 

б) Членот 3 се м-енува и гласи: 
„Лицето одговорно за не-кој прекршок од чл. 1 

на ова,а уредба ќе ое казни со парична ка-зна до 5.000 
динари. 

За прекршоците од чл. 1 точ. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 
20 и 21 од оваа уредба правното лице ќе се казни со 
парична казна до 20.000 динари." 

в) Членот 4 се менув,а и гласи: 
„Администрати-вно-казнената постапка по прекр-

шоците од членот 1 на оваа уредба ја води во прв 
степен: 

1) органот за надзор на пловидбата, по прекршо-
ците што се сторени со пловен објект или од пора-
чаат , сопственикот или заповедникот на пловнио-т 
објект или од друг персонал кој учествува во пло-
видбат.а или в-о навигациските и техничките подготовки 
за пловидба; 

2) по прекршоците што ќе ги сто-рат други лица^ 
надлежниот судија за п,рекршоци. 
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Проти,в решението донесено 0Д органот за надзор 
на пловидба 1а се подава жалба до непосредно пови-
сокиот орган за на,дзор на пловидбата." 

Член 15 
Во Уредбата за редот во луките, од 27 јануари 1950 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/50) 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

по.морски прекршок: 
1) лице што ќе оштети светла, други поморски 

знаци, крајбрежје, лучки направи и друга постројки 
што се наоѓаат под надзор на лучката капетанија; 

2) сопственик или орган за управување со брод, 
кој држи во лука: 

а) насукан или потопен брод; 
б) потонати предмети кои го пречат искористу-

вањето на луката или ја загрозуваат сигурноста на 
сообраќајот во неа; 

в) неупотребив брод или брод во ра,спрема, без 
дозвола од лучката капетанија; 

3) заповедник на брод кој по позив од лучката 
капетанија или од брод во опасност, во случај на 
пожар или друга незгода во луката не ќе помогне со 
својот брод во гасењето на пожар или во отстранува-
њето незгодата; 

4) заповедник на чиј број избувнал пожар, ако 
по позив од лучката капетанија не ќе исплови од 
луката; 

5) заповедник на брод или друго одговорно лице 
кој противно на издадените напатствија од лучката 
капетанија врши во луката движење, пристанување, 
си,Дрење и врзување на бродот; 

6) заповедник кој за време бавеното бродот во 
луката не ќе остави на бродот пропишан број посада; 

7) заповедник на брод или друго одговорно лице 
кој врши или дозволи да се вршат на бродот во лу-
ката дејства што би можеле да предизвикаат пожар 
или штета на крајбрежјето, на лучките направи, уре-
ѓаи и на други бродови; 

8) заповедник на брод кој за време бавењето на 
бродот во луката не ќе и пријави на лучката капета-
нија нестанок или самоволно оддалечување, а запо-
ведник на странски брод и искрцување на кој и да 
било член од посада; 

9) заповедник на брод кој сообраќа со копно, со 
други бродови или со лица вон бродот противно на 
одредбата од чл. 12 на оваа уредба. 

За прекршокот од точ. 2 ,на претходниот став пра-
вното лице ќе се казни со парична казна до 20.000 
динари." 

Член 16 
Правилник за извршување на Уредбата за редот во 

луките, од 30 јуни 1950 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/50) 

Наместо одредбата од чл. 57 се пропишува следна 
одредба: 

„Ќе се каз-ни за поморски прек,ршок: 
а) Со парич,на казна до 5.000 динари: 
1) заповедник или бродски стражар на брод на 

кој што избувнал пожар, кој ќе постапи противно на 
прописите донесени врз основа на Уредбата за редот 
во луките (чл. 49 од Правил,никот за извршување на 
Уредбата за редот во луките); 

2) заповедник на̂  брод или друго одговорно лице 
кое испразнува или ќе дозволи да се испразнуваат во 
луката танкови или стокови на бродовите со погон на 
текуќо гориво: 

3) секое лице одговорно за укрцување и искрцу-
вање ,патници, како и спасен товар, кое врши или ќе 
дозволи да се вршат дејства на укрнување и искрцу-
вање патници, како и опасен товар, кое врши или ќе 
Уредбата за редот на луките (чл. 33—47 од Правил-
никот за извршување на Уредбата за редот во лу-
ките). 

О) Со парична каша до 3.000 динари' 

1) заповедник на брод или друго одговорно лице 
кое при извлекување брод од море или спуштање на 
брод во море ќе постапи противно на прописите до-
несени врз основа на Уредбата за редот во луките 
(чл. 8 од Правилникот за извршување на Уредбата за 
редот во луките); 

2) заповедник на брод или друго одговорно лице 
кое по наредба од лучката капетанија не ќе постави 
направи за заштита од глувци на приврските од бро-
дот; 

3) бродосопственик односно орган за управување 
со бродот кој без дозвола од лучката капетанија ќе 
нареди да се раставува (касира) бродот вон од бродо-
градилиште, или на начин кој ја спречува или смелава 
пловидбата или сообраќајот во луката. 

в) Со парична казна до 1.000 дина,ри: 
1) заповедник на брод или друго одговорно лице 

кое не ќе оспособи за маневра брод во лука во срок 
од 3 часа по приемот на барањето од лучката капе-
танија (чл. 48 од Правилникот за извршување на Уред-
бата за редот во луките); 

2) заповедник на брод или друго одговорно лице 
кое без дозвола од лучката капетанија ќе употреби во 
луката бродска сирена или звоно, осем во врска со 
маневрисањето на бродот или при давање знаци за 
узбуна (чл. 52 од Правил,никот за извршување на 
Уредбата за редот во луките); 

3) лице кое пали огон во луката или на брод кој 
се наоѓа во луката противно на ,прописите донесени) 
врз основа на Уредбата за редот во луките (чл. 4 од 
Правилникот за извршување на Уредбата за редот во 
луките); 

4) лице кое во луката фрла во море -парчиња од 
дрва или други предмети што пливаат а кои можат да 
ги оштетат лучките направи или да ги доведат во опа-
сност бродо,вите во луката, потоа ѓубре, органски от-
падоци или други предмети или материјал што може 
да ја загади луката; 

5) лице кое со спортско веслање или едрење го 
пречи сообраќајот во луката, или без одобрение н,а 
лучката капетанија приредува свечаности и спортски 
приредби во луката, врши риболов или се капе на за-
бранети места; 

6) носачи кои што ќе стапат на бродот во луката 
Пред да го дозволи тоа лучката капетанија. 

За прекршокот од точ. 3 под б) од претходниот 
став правното лице ќе се казни со парична казна до 
20.000 динари." 

Член 17 I 
Во Уредбата за контрола на посадата на пловилата од 

внатрешна пловидба, од 16 март 1950 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/50) 

Членот 11 се менува и гласи: 
„За прекршок ќе се казни: 
а) Со парична казна до 10.000 динари: 
1) заповедник на пловило, односно лице кое гО 

заменува ако запре пловило на место каде што не е 
дозволено пристанување, или ако на такво место врши 
товарење или истоварување, осем во случајот од чл. 
7 на оваа уредба; 

2) заповедни,к на пловило чие што пловило ќе го 
напушти пристаништето пред да му се потврди прија-
вата за тргнувањето; 

3) заповедник на странско пловило кој ве ќе ги 
врати сите издадени дозволи за движење. 

б) Со парична казна до 5.000 динари или со казна 
затвор до петнаесет дена: 

1) член на посада на странско пловило кој се дви-
жи вон од определениот дел на пристаништето, однов 
сно вон од местото определено во дозволата за дви-
жење; 

2) член на посада од странско пловило кое се на-
оѓа во зимовник, ако се движи вон од определениот 
зи!мов,ник, или ако патува а ,нема дозвола за движење 
или дозвола за патување." 



'-У^ЧтѓЈГ Страна 654 ѕ= Број 56 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА 'ФНРЈ Среда, 19 декември 1951 

Член 18 
Во Уредбата за редот и безбедноста на железниците, 

од 19 април 1930 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/50) 

Членот 6 ставот 1 се менува и гласи: 
„За полесни прекршоци, а за кон е пропишана 

само парична казна во утврден износ до 100 динари, 
овластените железнички службеници можат на самото 
место да наплатуваат од лицата што ќе ги затекнат на 
извршувањето на прекршокот парична казна во утвр-
ден износ, а најмногу до 100 динари." 

Член 19 
Наредба за прекршоците против редот и безбедноста 
на железниците, од 15 ноември 1959, донесена од Ми-

нистерот па железниците на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/50) 

Наместо одредбите од точката IX, X, XI и XII се 
пропишува следна одредба: 

„За прекршок ќе се казни: 
а) Со парична казна до 50 динари: 
1) тој што ќе се затекне на железничко подрачје 

вон од местата определени за пристап и движење на 
граѓаните; 

2) тој што пуши во просториите на станица или 
воз во кои што е забрането пушење; 

3) тој што влегува во воз и навлегува од него вон 
од местото определено за тоа во станицата или на 
страна која не е определена за влез односно излез на 
патниците; 

4) тој што влегува во вагони или излегува од нив 
или отвора бочни врати додека се движи вагонот; 

5) тој што фрла од вагони предмети со кои може 
да се нанесе повреда на лица или штета на ствари. 

б) Со парична казна до 1С0 динари: 
1) тој што фрла отпадоци од овоштие или храна, 

(Плука или на друг начин ги валка или оштетува ста-
тивите простории или железничките вагони и нив-
ната спрема; 

2) тој што ќе употреби нужник во вагон за време 
додека е возот во станица; 

3) тој што се задржува за време на возењето на 
скалите, спој,ните мовчиња или платформи, или тој 
што преминува од вагон во вагон во воз каде "што 
нема за таа цел осигурани спојни мовчиња; 

4) тој што при преминувањето на линијата ќе ги 
прекрши прописите за преминување на линијата (точ. 
П од Наредбата за прекошоците против редот и без-
бедноста На железниците). 

в) Со парична казна до 500 динари: 
. 1) тој што внесува во статични простории или же-

лезнички вагони не испразнето огнено оружје или, пре-
дмети со кои би можело да и' се направи штета на 
железницата или на патниците; 

2) тој што пушта добиток или други животни на 
железничка линија; 

3) тој што го употребува просторот пред стани-
цата (станичен прилаз) за цел или на начин противен 
на неговата намена; 

4) тој што не ќе изврши наредби издадени од над-
лежните железнички службеници при вршењето на 
службата со цел да се одржи редот и безбедноста на 
железничкиот сообраќај. 

г) Со парична казна до 2.000 динари: 
1) тој што ќе ги употреби направите за кочење 

без голема нужда; 
2) тој што ќе отвори браник или нешто ќе става 

или окачува на него; 
3) тој што при превозењето односно пренесува-

њето на тешки и големи возила или други предмети 
преку линијата не се придржува кон прописите доне-

сени врз основа на Уредбата за редот и безбедноста 
на железн,иците (точ. III од Наредбата за прекршоците 
против редот и безбедноста на железниците). 

За прекршоците споменати во точ. а) и б) од 
претходниот став овластените железнички службеници 
можат од лицата што ќе ги затекнат на делото на 
извршувањето на прекршокот да ја наплатуваат на са-
мото место паричната казна предвидена за овие пре-
кршоци. 

Ако сторителот на прекршокот ќе одбие да ја пла-
ти паричната казна на самото место, надлежниот же-
лезнички службени,к записнички ќе го констатира пре-
кршокот и ќе ги земе личните податоци од сторите-
лот. За сторениот прекршок ќе се поднесе пријава до 
судијата за прекршоци на околискиот односно град-
скиот (реонскиот) народен одбор на чи'е што подрачје 
сторителот на прекршокот има свое пребивалиште. 

За наплатување на паричната казна на самото ме-
сто овластени се: 

1) за прекршок сторен на подрачјето на стани-
цата: шефот на станицата, помошник на шефот на ста-
ницата, инспектор за патнички сообраќај, отпргвник на 
возови, службеник што е определен за надворешна 
над горна служба и шефот ,на магацин; 

2) за прекршок сторен во воз: кондуктер, возово-
дач и ревизор на возови; 

3) за ,прекршок сторен на отворена линија: шеф 
на секција и надзорник на линија." 

Член 20 
Во Уредбата за утврдување способноста на Сводовите 

на трговската морнарица, од 12 јуни 1330 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/50) 

Членот 18 се менува, и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за поморски прекршок: 
1) лице кое не ќе поднесе во смисла на чл. 4 од 

оваа уредба нацрт за изградба, обнова, реконструкција 
или такви поп,равања на брод кои можат да имаат вли-
јание на способноста на бродот за пловидба; 

2) бродосопственик или орган за управување со 
брод, односно бр о дар кој без исправи што важат од 
чл. 11, 12 и 13 од оваа уредба ќе стави во пловидба 
ново-сограден односно во странство набавен брод по-
сле пристигањето во правата домашна лука, или кој 
држи брод во пловидба без тие исправи; 

3) заповедник на брод кој, не отстранувајќи ги 
утврдените мани или недостатоци на бродот според 
наредбата што му е издадена, ќе отплови со брод 
кому што е забрането одењето од луката поради утвр-
дени маани или недостатоци или е забрането преве-
зеше на патници или товари, или ќе отплови со нена-
мален број патници или количина на товар на брод 
противно на дадената му наредба. 

За прекршоците од претходниот став правното 
лице ќе се казни со парична казна до 30.000 динари'. 

Со парична казна до 5.ООО динари ќе се казни за 
поморски прекршок заповедник на брод што ќе плови 
со брод кој нема соодветни исп,рави што важат од чл. 
И, 12 и 13 на оваа уредба." 

Член 21 
Во Уредбата за бродските исправи и книгите на бро-

довите на трговската морнарица, од 12 јуни 1950 
(„Службе-н лист на ФНРЈ", бр. 40/50) 

Членот 20 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се ка-

зни заповедник на брод за поморски прекршок: 
1) ако на бродот нема некоја од пропишаните 

бродски исправи и книги; 
2) ако се водат неправилно бродските шити; 
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3) ако по барање од овластените органи од чл. 18 
на оваа уредба не ќе им ги покаже на овие органи 
бродските исправи и книги." 

Член 22 
Во Уредбата за сообраќај на јавните патишта, од 13 

август 1950 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/50) 

а) Членот 30 се менува и гласи: 
„Со парична, казна до 10.000 динари или со казна 

затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок: 
1) тој што ќе употреби возило на јавен пат на кој 

што е забранет сообраќај на такви возила; 
2) тој што ќе вози на јавен пат противно на по-

ставените сообраќајни знаци и уреѓаи; 
3) тој што упот,ребува во сообраќај возило кое со 

својата изработка, големина, спрема, тежина или со 
големината на товарот ј.а загрозува безбедноста на 
сообраќајот или прави штета на патот или на имотот; 

4) тој што употребува во сообраќај моторно во-
зило или приколица што не се регистрирани и за кои 
НЈ се издадени сообраќајни дозволи и ознаки за ра-
спознавање; 

5) тој што вози со поголема брзина одошто е 
пропишана за односното возило; 

б) тој што на делови од пат каде нема слободен 
видик, на кривини, близу школа или болница, на кр-
стосници, на големи удолници, ноќе, по магла, кал или 
прав, на тесни премини или низ населени места не ќе 
вози со намалена брзина; 

7) тој што не ќе ја намали брзината или не се 
запре ако не е згодно крстосвањето со друго возило, 
ако пешаците или бициклистите што се наоѓаат на па-
тот не се решаваат да се тргнат на страна, или ако 
при доближување^ на возилото ќе се уплаши доби-
ток; 

8) тој што на крстосница не - го пропушти вози-
лото што му дооѓа од десна страна или не ќе го про-
пушти возилото на патот што е означен со сообраќаен 
знак со првенство на минување, или тој што врши 
скршнување неправилно; 

9) тој што ќе претекнува возило на крстосница, 
на мостови, на кривини, на непрегледна места, на ме-
ста каде што е натрупан коловозот со други возила; 

10) тој што превози поголем број лица одошто е 
определено тоа или тој што со тестен автомобил пре-
вози поголем број лица одошто е определено, или на 
начин со кој се загрозува нивната безбедност; 

11) тој што на знак од овластеното службено лице 
не ќе го запре возилото и не ги покаже исправите што 
с должен да ги има; 

12) тој што во случај на сообраќајна несреќа не 
ќе го запре возилото и не ќе им укаже помош на по-
вредените лица или за несреќата не го извести нај-
блискиот орган на внатрешните работи." 

6) Членот 31 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) тој што не вози по десната половина на патот, 

односно не ја остави левата страна слободна за пре-
текнување и за минување на други возила; 

2) тој што не ги дава пропишаните знаци; 
3) тој што не ќе го запре возилото односно не ќе 

даде прв е пете о на минување на возила од станицата 
за брза лекарска помош, на противпожарните возила 
или на возилата од милицијата; 

4) тој што претекнува возило од десна страна, или 
што претекнува возило од лева страна кога патот не 
е слободен за натамошно возење; 

5) тој што ноќе или по магла ќе употребува во-
зило без осветление, или при среќавање со друго возило 
или со други корисници ,на патот не ќе ја исклучи 
навремено блескавата светлост; 

6) тој што употребува неисправно моторно возило 
ши приколици; 

7) тој што спречува претекнување; 
8) тој што завртува возило на непрегледен дел од 

патот, на кривина, мост или на тесен простор; 
9) тој што употребува направи на возилата со кон 

се оштетува коловозот." 
в) Членот 32 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни за 

прекршок: 
1) тој што употребува запрежно возило кое не е 

пријавено; 
2) тој што употребува во сообраќај моторното во-

зило или приколица кои немаат исправни регистерски 
ознаки; 

3) тој што тера по патот добиток на начин со кој 
се смеќава сообраќајот; 

4) тој што ќе запре возило противно на членот 19 
од оваа уредба или ќе остави запрежно возило на пат1 

без надзор; 
5) тој што употребува бициклет или запрежно во-, 

зило кои не одговараат на прописите од чл. 8 на оваа' 
уредба; 

6) тој што го смеќава редот и мирот со неоправ-
дана' употреба на звучни сигнали; 

7) тој што ќе ги прекрши одредбите на чл. 20, 24 
и 26 од оваа уредба." 

г) Членот 33 се менува и гласи: 
„Покрај казната од чл. 30 и 31 на оваа уредба со,, 

решението за прекршок ќе се забрани употребата на/' 
моторното возило и неговите при,колици што не се во) 
исправна состојба, додека не се отклонат утврдените 
недостатоци." 

Член 23 
Правилник за држање радио-приемници и за плаќање 

радио претплата, од 15 јануари 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/48) 

Наместо одредбата од чл. 14 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни за 
прекршок држател на радио прием,ник кој во срок од 
десет дена не пријави исправен приемник. 

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за 
прекршок држател на радио-стриемник кој не ќе ја 
пријави промената на својата адреса. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за 
прекршок држател на радио-приемник кој ќе симне 
печат или ќе го оштети омотот на радио-приемникот 
кој е запечатен поради одјавата на неговото користење,! 
пред да го пријави повторно користењето на радио-, 
приемникот, или кој не ќе го пријави веднаш симнува^ ј 
њето на печатот или оштетувањето ,на омотот што го! 
извршило друго лице." 

Член 24 
Правилник за чуваше, одржување и искористување на 

друмските моторни возила, од 27 декември 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/49) 

Наместо одредбата од чл. 28 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок, и тоа: 

а) раководител на парк на друмски моторни во-
зила кој ќе ги повреди прописаните д,олжности во по-
глед на чувањето на возилото, одржувањето на вози-
лата и ис,користувањето на возилата (чл. 8—14, 17, 18, 
20, 21, 22, 23—25 од Правилникот за чување, од,ржу-
вање и искористување на друмските моторни возила); 

б) шофер на пгрк на друмс,ките моторни возила 
кој ќе ја повреди должноста во поглед на чувањето 
на возилата, одржувањето на возилата и искористува-
њето на возилата (чл. 8, 9; 10—20; 23Ј 25 и 26 од Пра-
вилник,от за чување, одржување и искористување на 
друмските моторни возила); 
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г в) кондуктер на парк на друмските моторни во-
зила кој не ги крши или наредно ги врши пропиша-
ните должности при искористувањето на автобуси (чл. 
27 од П,равилникот за чување, одржување и искори-
стување на друмските моторни возила)." 

Член 25 
Правилник за расходување на друмските моторни во-

зила, од 18 јануари 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/49) 

Наместо одредбата од чл. 16 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
еа прекршок: 

а) корисникот на возилото односно одговорниот 
/службеник: 

1) ако раеходува или ќе овозможи да се р а с а -
дува возило без решени,е за расходување донесено од 
надлежниот орган; 

2) кој ќе употреби делови од расходувано возило 
противно на прописите што постоат (чл. 14 од Пра-
вилникот за расходување на друмските моторни во-
зила) : 

б) член на комисија за расходување на возила, 
кој што ,при прегледувањето на возилото или при да-
јвање мнение за потребата да се раеходува возило ќе 
постапи несовесно или небрежно." 

Член 26 
Правилник за патните исправи за премин преку држав-

ната граница, од 19 февруари 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/49) 

Наместо одредбата од чл. 39 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 10.000 динари или со казна 
еатвор до триесет дена ќе се казни за прекршок: 

1) тој што осем на случај на премин преку гра-
иицата ќе се послужи со туѓа патна исправа; 

2) тој што ќе даде другему своја патна исправа; 
3) тој што ќе ја уништи намерно патната исправа; 
4) тој што на патната исправа ќе ги извалка на-

мерно или ќе ги стори нејасни податоците што се вне-
сени во неа; 

5) тој што ќе бара дупликат на патна исправа, а 
во постапката ќе се утврди дека патната исправа не 
неставала нити е загубена; 

6) тој што не ќе пријави боравок во странство 
Согласно на прописите донесени врз основа на Зако-
нот за движењето на границата (чл. 34 од Правилни-
кот за патните исправи за премин преку државната 
граница). 

Со парична казна до 10.000 ди,нари ќе се казни за 
прекршок тој што не ќе предаде најдена туѓа патна 
исправа во срок од 24 часа на најблискиот орган над-
лежен за внатрешните работи на околискиот односно 
градскиот (реонскиот) народен одбор или на стани-
цата на народната милиција." 

Член 27 
Правилник за извршување на Уредбата за баждарење 

на поморските бродови, од 6 јули 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 69/49) 

Наместо одредбата од чл. 13 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
поморски прекршок: 

1) раководител на бродоградилиште, ако не ја из-
вести претходно надлежната лучка капетанија за де-
нот на пуштањето во море нов брод; 

2) претпријатие за градење бродови односно соп-
ственик на бродоградилиште ако не ја извести прет-

ходно надлежната лучка капетанија за денот на пушта-
ње во море нов брод и истовре,мено не побара од неа 
да се изврши баждарење на бродот; 

3) бродарс,ко претпријатие односно бродосопстве-
ник или заповедник на брод кој упот,ребува за брод 
набавен во странство, по пристигањето на бродот во 
Федеративна Народна Република Југославија, без одо-
брение на Министерството на поморското на ФНРЈ, 
баждарска сведоџба издадена на бродот во странство; 

4) бродарско претпријатие односно бродосопстве-
ник, ако по извршените преправања на бродот, поради 
кои се менува запремината на бродот, не ќе побара 
да се изврши баждарење на бродот; 

5) бродарско претпријатие односно бродосопстве-
никот кој во срок од две години од денот на влегу-
вањето во сила на Правилникот за извршување на 
Уредбата за баждарење на поморските бродови не ќе 
набави нови сведоџби за баждарење за бродовите на 
претпријатието односно за своите бродови. 

За прекршоците од претходниот став п,равното 
лице ќе се казни со парична казна до 20.000 динари." 

Член 28 
Правилник за извршување на Уредбата за поморската 

пилотажа, од 4 октомври 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 91/49) 

Наместо одредбите од чл. 49, 50, 51 и 52 се про-
пишува следна одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
поморски прекршок заповедник на брод за кој е пи-
л,отирањето задолжително, ако воопшто не побара или 
навремено не побара пилот. 

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни за 
поморс,ки прекршок: 

1) заповедник на домашен брод, за кој пилотира-
њето не е задолжително, ако при пристигањето од 
странство не и го јави на надлежната лучка капета-
нија пристигањето на бродот; 

2) заповед,ник на пилотиран брод, ако не истакне 
дење на бродот пропишан знак, или ако ноќе на пра-
шањето не потврди дека е бродот пилотиран; 

3) заповедник на брод или некој друг член на 
посада кој пилотира брод за кој нема овластување; 

4) пилот, ако без штета по својата служба не у-
каже потребна помош на настрадан брод или на во-
здухоплов на море доколку достаточна помош не ќе 
укаже друг брод; 

5) пилот, ако од пилотираниот брод или на пило-
тиран брод, а без знаење на надлежните органи, пре-
вози лица, стоки или други ствари," 

Член 29 
Правилник за пријавување раѓање и смрт, за примање 
изјави на последна волја и за постапка со имотот на 
лицата умрени на бродовите од трговската морнарица, 

од 12 декември 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/49) 

Наместо одредбата од чл. 14 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за 
прекршок: 

1) заповедник на брод кој не ќе утврди со запи-
сник случај на раѓање или смрт на брод, најдување 
напуштено новородено дете на брод, како и преда-
вање на ва,кво дете на установа или на лице на од-
гледување и грижа согласно на прописите донесени 
врз основа на Уредбата за посадата на бродовите од 
трговската морнарица на ФНРЈ (чл. 2—5 од Правил-
никот за пријавување на раѓање и смрт, за примање 
изјави на последната волја и за постапка со имотот 
на лицата умрени ,на бродовите од трговската морна-
рица на ФНРЈ); ' - - ^ 
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2) заповедник на брод кој со давањето на потвр-
да за прием не ќе ја прими на чување изјавата на по-
следната волја -на лице кое се -наоѓа на бродот, или 
не му ја врати таа п-о барање од изјавителот; 

3) заповедн-ик на брод кој не ќе ја предаде изја-
вата на последната волја на надл-ежниот о.рган согла-
сно на прописите донесени врз основа на Уредбата за 
посадата на бродовите од т-р-говската морнарица на 
ФНРЈ (чл. 11 од Правилникот за пријавување раѓање 
и см-рт, за примање изјави за последната волја и за 
постапка со имотот на лицата умрени на бродовите на 
трговската морнарица на ФНРЈ); 

4) заповедник на брод кој во случај на смрт на 
бродот не ќе го попише на пропишаниот начин имотот 
на ум-реното лице што се наоѓа на бродот, или не пре-
земе мерки потребни за чување на тој имот, или имо-
тот или делови од него не ќе ги п-редаде на надле-
жниот орган односно на овластеното лице, согласно 
на прописите донесени врз основа на Уредбата за по-
садата -на бродовите од трговската морнарица на 
ФНРЈ (чл. 8 и 9 од Правилникот за пријавување ра-
ѓање и смрт, за примање изјави на последната волја 
и за поста-пка! со имотот -на лицата умрени на бродо-
вите на трговската морнарица на ФНРЈ); 

5) заповедник на брод кој што записниците за ра-
ѓање или смрт на брод, за најдување напуштено но-
вородено дете на брод, за предавањ-е' на ва-кво дете 
на установа или на лице на одгледување и грижа, како 
и за попис на стварите од лицето умрено на бродот 
ме ќе им ги предаде: на надлежните органи, согласно 
на прописите донесени врз основа на Уредбата за по-
са-дата на бродовите од трговската морнарица на ФНРЈ 
(чл. 6 и 9 од Правилникот за пријавување раѓање и 
смрт, за примање изјави на последната волја и за по-
стапка со имотот на лицата умрени на бродовите од 
Трговската морнарица на ФНРЈ)." 

Член 30 
Правилник за пограничната зона, од 27 јуни 1950 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/50 и 64/50) 
Наместо одредбата од чл. 14 се пропишува следна 

одредба: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со затвор 

до триесет дена ќе се казни за прекршок: 
1) тој што ќе дојде во погранична зона без до-

звола, во случај кога е потребна дозвола во смисла 
на озој правилник; 

2) тој што по истекот на важењето на дозволата 
Не ја напушти погра-ничната зона; 

3) тој што при дооѓањето, враќањето или бораво-
кот во пограничната зона се движи -вон од ме-стото 
за кое гла-си дозволата или вон од најкратки уобича-
ени приодни патишта до тоа место; 

4) жител на пограничната зона кој се движи без 
дозвола в-о пограничната зона вон ,-од подрачјето на 
околискиот народен одбор на кое што се наоѓа него-
вото пребивалиште и -вон од подрачјето на соседните 
околии; 

5) жител на . погранич-ната зона кој ќе прими на 
Стаиовање лице без дозвола за дооѓање и боравок во 
пограничната зона." 

Чл-ен 31 
Правилник за веење знаме на трговската морнарица и 
на бродарство^ на внатрешната пловидба на ФНРЈ и 
знаци на бродовите на трговската морнарица и на бро-
дарство^ на внатрешната пловидба на ФНРЈ, од 3 
/ . - јуни 1950 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/50, прилог бр. 7) 
Наместо одредбата од чл. 20 се пропишува следна 

Одредба: 
ј ,,-Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за поморски прекршок односно за прекршок на пло-

-видбените прописи и прописите за безбедност на вна-
тр-ешната пло-видба: 

1) заповедник или друго одговорно лице кое на 
поморски брод или на брод од внатрешната пловидба 
ќе истакне како знак за државна припадност на бро-
дот туѓо знаме наместо знамето на трговската морна-
рица и на бродарството на внатрешната пловидба на 
ФНРЈ; 

2) заповедник на странски трговски брод кој се 
наоѓа во крајбрежното море на Федеративна Народна 
Република Југославија, на реки или на д-руги водени 
патишта во Федеративна Народна Републ-ика Југосла-
вија, ако се послужи како со знак на д-ржавната при-
падност на бродот со знамето на трговската морнарица 
и бродарство^ на внатрешната пловидба на ФНРЈ. 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се каз-ни за 
поморски прекршок заповедник на брод кој ќе ги по-
вреди прописите за истакнување, димензиите и истак-
нувањето на п-рописно место на знамето на трговската 
морна-рица и бродарство^ на внатрешната пловидба 
на ФНРЈ, како и посебни знаци и голем односно мал. 
накит, донесени врз основа на Законот за установу-
вање знаме на трговската морнарица и бродарството 
на внатрешната пловидба на ФНРЈ (Правилникот за 
веење знаме на трговската морнарица и бродарство^ 
на внатрешната пловидба на ФНРЈ и знаци на бродо-
вите на трговската морнарица и бродарството на вна-
трешната пловидба на ФНРЈ)." 

Член 32 
Правилник за извршување на Уредбата за упис на по-
морските бродови и кајаци на ФНРЈ, од 4 јули 1951 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/51) 
Наместо одредбата од чл. 33 се пропишува следна 

одредба: 
„Ќе се казни за поморски п-рекршок: 
а) со парична казна до 10.000 динари бродосоп-

ственикот или одговорниот раководител на органот за 
управување со бродот или кајакот, порачачот односно 
одговорниот раководител на бродоградилиштето, ако 
не побара упис на бродот или на кајакот односно на 
бродот во изградба кој подлежува на упис. ,во срокот 
предвиден с-о прописите донесе,ни врз основа -на Уред-
бата за упис на поморските бродови и кајаци на ФНРЈ 
(чл. 16 од Прав-илникот за извр-шување на Уредбата 
за упис на помор-ските бродови и пајаци на ФНРЈ); 

б) со парична казна до 5.000 динари бродоеоп-
стве-никот или одговорниот раководител на органот за 
уп-равување со бродот или со пајакот односно брода-
рот или заповедникот на бродот однос-но водителот 
на кајакот кој без дозвола од надлежниот поморски 
управен орган ќе ги пречекори границите на пловид-
бата што се определени за бродот или -пајакот; 

в) со парична казна до 2.000 динари: 
1) подносител на прија-ва кој во поглед на подне-

сувањето исправи за упис на бродот или на пајакот 
ќе постапи противно на прописите донесени врз осно-
ва на Уредбата за у-пи-с на поморските бродови и ка-
паци на ФНРЈ (чл. 23 од Правилни-кот за из-вршување 
на Уредбата за упис на поморските бродови и кајаци 
на ФНРЈ); 

2) бродоеопетвеникот односно одговорниот рако-
водител на органот за управување со бродот или ка-
јакот к-ој во поглед на испраќањето на податоците за 
воведување во уписникот и очевидникот ќе постапи 
против-но на прописите донесени врз о-снова на Уред-
бата за упи-с на поморските бродови и пајаци на ФНРЈ 
(чл, 36 од Правилникот за изв-ршување на Уредбата 
за у-пи-с на поморските бродови и пајаци на ФНРЈ); 

3) бродосопственикот или одговорниот раководи-
тел на орга.нот за управување на бродот или кајакот, 
ако не побара, согласно на прописите донесени врз 
основа -на Уредбата за упис на поморските бродови и 
пајаци на ФНРЈ, во пропишаниот срок бришење на 
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бродот односно кајакот од соодветниот уписник одно-
в о очевидник (чл. 21 од П,равилникот за извршување 
на Уредбата за упис на поморските бродови и најади 
На ФНРЈ); 

4) бродосопственикот или одговорниот раководи-
тел на органот за управување со бродот или кајакот, 
односно бродарот, кој во случај на станати промени 
што треба да се упишат во уписникот односно во оче-
ридникот не ќе му ги пријави тие промени на органот 
Надлежен за упис веднаш или најдоцна во срок од 
осум дена откога станала промената (чл. 21 од Пра-
вилникот за навршување па Уредбата за упис на по-
морските бродови и кајаци на ФНРЈ)." 

Член 33 
Наредба за пријавување возачи на моторните возила, 
од 10 август 1948 донесена од Министерот на внатре-

шните работи на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 70/48) 

Наместо одредбата од точ. 4 се пропишува следна 
одредба: 
^ „Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршок лицето обврзано ,на 'поднесување пријава 
што ќе ,постапи противно на прописите донесени врз 
основа на Уредбата за возачите на моторните возила 
'(точ. 1 и 2 од Наредбата за пријавување возачи на 
погорните возила)." 

Член 34 
Наредба за ловењето во пограничната зона, од 3 април 
1949, донесена од Министе от на внатрешните работи 

на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/49) 

/г ' Наместо одредбата од точ. 7 се пропишува следна 
одредба: 

,,Со парична казна до 10.000 динари или со затвор 
До триесет дена ќе се казни за прекршок: 

1) тој што лови во граничен појас широк 1 км по 
должина на граничната линија; 

2) тој што лови ,во пограничната зона во дните 
кога ловот не е дозволен; 

3) тој што лови во пограничната зона или во неа 
врши отстрел а покрај дозволата за лов предвидена 
со Општиот закон за ловот нема и одделна дозвола 
ѕа лов во пограничната зона издадена по прописите 
'донесени врз основа на Законот за движењето на гра-
ницата (тот. 3 од Наредбата за ловењето во погра-
ничната зона); 

4) тој што приредува групни ловења во погранич-
ната зона без одделно одобрение за групно ловење 
и з д а д е н о од надлежните органи по прописите донесени 
воз основа на Законот за движењето на граница, или 
тој што учествува во вакво групно ловење (точ. 4 од 
Наредбата за ловењето во пограничната зона); 

5) тој што ,приредува хајки во пограничната зона 
без одобрение издадено по прописите донесени врз 
основа на Законот за движење на границата, или тој 
што учествува во ваква хајка (точ 5 од Наредбата за 
ловењето во пог,раничната зона); 

6) тој што лови во пограничната зона вон од вре-
мето определено со прописите донесени врз основа на 
Законот за движењето на границата (точ. 6 од Наред-
бата за ловењето во пограничната зона)." 

И. 
Прекршоци во областа на финансиите 

Член 35 
Во Уредбата за таксите што се наплатуваат од плови-

лата на внатрешната пловидба, од 21 мај 1947 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/47) 

Членот 5 се менува и гласи: 
„Тој што не ќе пријави трговска операција за 

која се плаќа такса во срок од петнаесет дена, ќе се 
казни за прекршок до трострукнот износ на таксата 

што е должен да ја плати, со тоа да не може казната 
да биде ,поголе!ма од 5.000 динари. 

За прекршокот од претходи ист став прав-ното лице 
ќе се казни со парична казна до 10.000 динари." 

Член 36 
Во Уредбата за планската употреба на готовите пари 

во стопанството, од 14 август 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 71/48) 

а) Членот 12 останува во сила и гласи: 
,.Шеф на сметководство (соодветен раководител 

на финансиската служба) на државно стопанско прет-
пријатие, на 'дирекција, управа, установа, задруга, на 
претпријатијата и установите на задружните и опште-
ствените организации ќе се казни за прекршок со па-
рична казна до 5.000 динари: 

1) ако не се придржува кон сроковите за поста-
вана касели планови; 

2) ако не се придржува кон пропишаните или оп-
ределените срокови за поднесување извештаи; 

3) ако поднесе неточни податоци во извештаите; 
4) ако држи готови пари над дозволениот благај-

нички максимум; 
5) ако врши плаќање во готови пари наместо, со 

вир,.ман. 
Со казната од претходниот став ќе се казни и ди-

ректорот на државното стопанско претпријатие, ма ди-
рекцијата, раководителот на управата и установата, 
директорот на претпријатието на задружните и опште-
ствените орга,низации, ако со нивна вина дошло до 
прекршокот од претходниот став. 

Со казната од ставот 1 на о,вој член ќе се казни 
и раководителот ,на кредитното претпријатие за пре-
кршоците од точ. 1 и 2 под б) чл. 11 на оваа уредба, 

Казните од овој член не исклучуваат и дисциплин-
ска одговорност. 

б) Членот 13 ставот 2 се менува и гласи: 
„Административно-казнената постапка по прекршо-

ците од чл. 12 на оваа уредба ја водат органите над-
лежни по Уредбата за финансиските прекршоци." 

Член 37 
е 

Во Уредбата за финансиските прекршоци, од 20 јану-
ари 1949 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/49 и 90/49) 
а) Членот 1 останува во сила и гласи: 
„Финансиски прекршоци се повреди на прописите 

од финансиска природа што се предвидени со оваа 
уредба или со посебни прописи како прекршоци и за 
кои се пропишуваат административ,ни казни." 

6) Членот 2 останува во сила и гласи: 
„За финансиски прекршоци, пок,рај оние што се 

изрично предвидени во поодделни посебни прописи, 
се сметаат: 

1) ненавремено пресметување и ненавремена упла-
та на износите кои претставуваат обврски спрема бу-
џетот предвидени во поодделни правни прописи; 

2) ненавремена уплата на обуставите по админи-
стративните и судските забрани; 

3) употреба на обртните средства за инвестициони 
цели, или употреба на инвестиционите средства за 
обртни средства; 

4) употреба на наменските средства на стопански-
те ,претпријатија (фондот на ,раководството, средствата 
на слободно располага,ње на претпријатието и сред-
ствата за културно-просветна работа, амортизациониот 
фонд на претпријатието и др.) за целите за кои не се 
наменети овие средства; 

5) ангажирање и трошење средства за целите кои 
не се предвидени со плановите од финансиската при-
рода (со буџетот, со планот за финансирање на прет-
пријатијата, со кредитниот план и со девизниот -план); 
пречекорување на одобрените кредити со овие ила-
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нови, како и формирање фондови за зонбуџетско фи-
нансирање; 

6) ненавремено поднесување. завршни сметки и 
периодични, пресметки; 

7) нераспоредување или ненавремено распореду-
вање на плановите од финансиската природа, поради 
што претпријатието или установата не е на време сна-
бдена со парични средства; 

8) трошење сопствени приходи на установите на 
расходите преку планираните износи; 

9) несогласување на висината на одобрените кре-
дити со стварната состојба во случај на намалување 
на производниот план; 

10) трошење депозити; 
11) неликвидирање на обврските за време додека 

трае буџетската го цина ако можеле инаку да се лик-
видираат; 

12) неовластено издавање налози за исплата, како 
и исплата по налог од неовластени органи; 

13) давање аванс во случаи кога тоа не е предви-
дено во специјални прописи; 

14) ненавремено правдање на изземени аконтации 
и времени исплати, како и не ное зе,мање потребни 
мерки за н,авремено ликвидирање на овие издатоци; 

15) неоправдано пречекорување на одобрениот 
платен фонд на претпријатие,то, односно запослување 
службеници преку бројот на службеничките места 
што се предвидени со реше,нието за систематизација; 

16) исплата на иринадлежности без претходно 
обезбедување кредити или без решение за прием ,во 
државна сл\жба донесена од надлежниот орган; 

17) незодење или нередно водење книги и архива 
,на книговодствените документи за материјалното и 
паричното послување во надлештвата и установите, не-
редно книжење ,на остварените приходи, небрежно, 
несовесно и нередно водење работни книги во сто-
панските претпријатија или небрежно или несовесно 
составање периодични пресметки и заклучни сметки; 

18) пропусти во навремено испраќање документи 
поради што е предизвикана неажурно^ на книговод-
ството; 

19) вршење книговодствени операции без доку-
менти или врз основа на нередни документи." 

в) Членот 3 се менува и гласи: 
„За финансиски прекршоци одговараат лицата што 

се означени во посебни, прописи како одговорни за 
прекршоците таму предвидени. 

Ако во посебните прописи не се означени лицата 
одговорн,и за финансиски прекршок, одговорни се, 
и тоа: 

1) за прекршоците цитирани во чл. 2 точ. 1, 2, 3, 
4, 6. 7, 8, 10, 11, 13 и 16 шефот на сметководството; 

2) за прекршоците цитирани во чл. 2 точ. 5 слу-
жбеното лице што ги ангажира средствата, односно 
шефот на сметководството; 

3) за прекршоците цитирани во чл. 2 точ. 12 ше-
фот на сметководството односно касиерот; 

4) за прекршоците цитирани во чл. 2 точ. 15 ра-
редбодателот и шефот на сметководството; за прекр-
шоците цитирани во чл. 2 точ. 17 мниговодителот одно-
сно шефот на сметководството, а за прекршоците ци-
тирани во чл. 2 точ. 19 книговодителот; 

5) за прекршоците цитирани ,во чл. 2 точ. 9 и 18 
лицата што се должни да ја вршат односната ДОЛЈ 

жност; 
6) за прекршоците цитирани во чл. 2 точ. 14 ше-

фот на сметководството односно лицето што ја зело 
аконтацијата; 

7) доколку со посебни прописи што предвидуваат 
финансиски прекршоци не се означени лицата одго-
ворни за финансиски прекршок, а не е во прашање 
Финансиски прекршок од чл. 2 на оваа уредба, за 
такви прекршоци одговара шефот на сметководството. 
Ако е прекршокот сторен без знаење на шефот на 
(сметководството, оти тој за него не могол нити бил 
-должен да знае, одговара службеникот кој го извршил 
непосредно односното дејство или ги повредил про-
писите. ' 

Лицата од претходниот став нема да бидат одго-
ворни а,ко нивното дејство, односно пропуштање, до-
шло по писмена наредба од ,непосредно повисокиот 
орган, издадена после забелешката за неправилноста 
на односното дејство или пропуштање. Во овој случај 
за финансиските прекршоци одговорни се лицата што 
ја издале писмената наредба за извршување на деј-
ството односно про,пуштање со кое е предизвикан 
фи,нансискиот прекршок." 

г) Членот 4 се укинува. 
д) Членот 5 се менува и гласи: 
„Лицата одговорни ^а финансис,ки прекршоци ќе 

се казнат со парична казна до 10.000 дина,ри." 
ѓ) Членот 7 се менува и гласи: 
,.Админнстративно-казн,ената постапка по финанси-

ските прекршоци ја водат и казни изрежуваат: 
1) Министерот на финансиите на ФНРЈ за службен 

ниците од иаалештвата, установите и претпријатијата 
во надлежност на сојузните орга,ни, како и за службе-
ниците од задружните, инвалидските и општествените 
организации и нивните установи и претпријатија со 
дејноста на територијата на ФНРЈ; 

2) министерот на финансиите на народната репу-
блика за службениците од надлештвата, у,становите и 
п,ретпријатијата во надлежност на републичките ос-
тани, како и службениците од задружните, инвалид-
ските и општествените организации и нивните уста-
но,в,и и претпријатија со дејноста за подрачјето на на-, 
родната република; 

3) повереникот за финансии на околискиот одно-
сно градскиот (реонскиот) народен одбор за службе-
ниците од надлештвата, установите и претпријатијата 
во на,длежност на локалните органи и за службени-
в е од задружните, инвалидските и општествените! 
организации, нивните уста,нов'и И претпријатија со 
дејноста за подрачјето на околискиот односно град-" 
скиот (реонскиот) народен одбор, како и за сите фич 
кансиски прекршоци, без обзир во чија надлежност 
е надлетаното, установата и претпријатието во кое е 
сторителот на работа, кои се состоат во ненавремено" 
пресметување и ненавреме,на у,плата на износите што 
претставуваат обврски сп,рема буџетот, а кои се упла-
туваат за сметка на народните одбори. 

Министерот на финанси,ите на ФНРЈ може да води 
постапка и да изрекле ,казна за секој финансиски пре-
кршок што ќе го утврдат органите на Министерството 
на финансиите на ФНРЈ, без обзир на одредбите од 
претходните точки. Истото овластување го имаат ш 
министрите на финансиите на народните ре,публики за 
финансиските прекршо,ци сторени на подрачјето на 
народната република, за кои не е надлежен Мини-
стерот на финансиите па ФНРЈ." 

е) Членот 7а останува во сила и гласи: 
„Против првостепеното решение за финансискиот 

прекршок може да се подаде жалба до: 
1) Владата на ФНРЈ, ако го донел првостепеното 

,решен,ие Министерот на финансиите на ФНРЈ; 
2) владата на народната република, ако го донел 

првостепеното решение министерот на финансиите на 
народната република; 

3) министерот на финансиите на народната репу-
блика ако го донел решението повереникот за ф,инан-
си,и на околискиот односно градскиот (реонскит) на-
роден одбор; 

4) повереникот за финан,сии на градскиот народен 
одбор ако го донел првостепеното решение повере-
никот за финансии на реонскиот народен одбор. 

Жалбата се подава во ,срок од 8 дена од денот 
на соопштувањето на ре,шението, а се предава до 
органот што го донел првостепеното решение." 

Член 38 
Правилник за регулирање и пресметување на обврски 
од основот на предвоените осигурувања на животот, 

од 21 септември 1946 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 79/46) 

Наместо одредбата од чл. 22 се проп,ишува следна 
одредба: 
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„Со парична казна до 10.000 дина.ри ќе се казни 
за прекршок одговорното лице кое ќе постани про-
тивно на прописите донесени врз основа на Законот 
за регулирање предвоените обврски и Законот за. ва-
лоризација (чл. 1—14 и 18 од Правилникот за регу-
лирање и пресметување на обврските од основот нз 
предвоените осигурувања на животот)." 

Член 39 
Наредба за максималните провизии и трошкови за 
услуги во банкарските работи, од 15 мај 1946, донесена 

од Министерот на финансиите на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/46 и 61/48) 
Наместо одредбата од ст. 2 се пропишува следна 

одредба: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

одговорното лице во државна банка, државниот оси-
гурителен завод и во задруга кое ќе наплати за услуги 
во банкарските работни провизии и трошкови преку 
износите пропишани во Тарифата на минималните 
провизии и трошкови за услугите во банкарските ра-
боти. 

За прекршокот од претходниот став правното лице 
ќе се казни со парична казна до 20.000 динари." 

Член 40 
Наредба за задолжително полагање кај Државната 
инвестициона банка депозит во пари со кој ракуваат 
државните надлештва и установи, од 12 мај 1847, до-

несена од Министерот на финансиите на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/47 и 61/48) 
Наместо одредбата од точ. 3 се пропишува следна 

одредба: 
„Ако средствата на депозитот не ќе бидат пола-

дни кај Држав-ната инвестициона банка во спомена-
тиот срок, раководителот на книговодството (смета о-
полагачот) ќе се казни за прекршок со парична казна 
од 6% камата на износот на депозитот што требало 
да го положи кај Државната инвестициона банка, и 
тоа од денот кога бил должен тоа да го стори па до 
денот кога ги положил парите кај Државната инвести-
циона банка. Паричната казна не може да го премине 
износот од 5.000 динари." 

Член 41 
Наредба за задолжително осигурување на државниот 
имот против штета што станува поради пожар на износ 
кој и одговара на вредноста од тој имот, од 10 јануари 
1948, донесена од Министерот на финансиите на ФНРЈ 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/48) 
Наместо одредбата од точ. 4 се пропишува следна 

одредба: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок тој што ќе постапи противно на пропи-
сите донесени врз основа на Уредбата за организаци-
јата и работењето на Државниот ас,игурителен завод 
(точ. 1—3 од Наредбата за задолжителното осигуру-
вање на државниот имот против штета што станува 
поради пожар на износот кој и одговара на вредноста 
од тој имот). 

Член 42 
Наредба за поднесување извештаи од страна на прет-
пријатија за уплатените износи на државната акуму-
лација и нејзиното книжење во поверенството за фи-
нансии, од 4 февруари 1949, донесена од Министерот 

на финансиите на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/49 и 63/49) 
Наместо одредбата ол тпч. 6) се пропишува следна 

одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
финансиски прекршок раководител на сметковод-
ството на државното стопанско претпријатие и к а 
стопанско претпријатие на задружна односно опште-
ствена организација како и сопственик на приватно 
претпријатие, ако претпријатието не поднесе во опре-
делениот срок извештај предвиден со прописите до-
несени врз основа на Уредбата за данокот на промет 
на производи, или ако поднесе неточен извештај (гоч. 
1—4 од Наредба,та за поднесување извештаи од страна 
на претпријатијата за уплатените износи на државната 
акумулација и нејзиното книжење во поверенството 
за финансии)." 

Член 43 
Наредба за задолжително предавање пари на банката 
од страна на имателите на текуќи сметки (комитенти), 
од 28 јуни 1950, донесена од Министерот на финан-

сиите на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/49) 

Наместо одредбата од точ. 4 ст. 2 се пропишува 
следна одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за финансиски прекршок раководителот на сметковод-
ството на претпријатие односно установа должни да 
поднесуваат ,касе,н план: 

1) ако парите примени во тек на денот не ќе ги 
положи на својата текуќа сметка кај банката истиот 
ден или најдоцна во наредниот работен ден; 

2) ако за исплатите од примените пари, извршени 
во рамките на прописите што постоат за употреба на 
готовите пари и во рамките на износите одобрени со 
касениот план, не ќе изврши пресметка со банката; 

3) ако изврши исплата на плати и надници или 
аконтации за плати и надници од примените пари без 
претходно одобрение од банката." 

Член 44 
Наредбата за купувањата што ги вршат државните 
стопански претпријатија, надлештвата и установите, 
задругите и општествените организации од приватните 
лица, од 21 април 1959, донесена од Министерот на 

финансиите на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/50) 

Наместо одредбата од точ. V се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казнат: 
1) раководителите на стопанските претпријатија; 

установите и надлештвата ако извршат купување од 
приватни лица противно на прописите донесени врз 
основа на Уредбата за планската употреба на готовите 
пари во стопанството (точ. I, II и III од Наредбата за 
купувањата што ги вршат државните стопански прет-
пријатија, надлештвата и установите, задругите и 
општествените организации од приватни лица); 

2) раководителите на сметководството, ако извр-
шат исплата на куповните износи во случаи кога купу-
вањето е извршено на начинот споменат под 1) на 
оваа точка; 

3) службениците на д,ржавните банки што ќе ги 
исплатат куповните износи во случаи кога купувањето 
е извршено на начинот опоменат под 1) на оваа точка. 

Раководителот на сметководството нема да биде 
одговорен ако е прекршокот сторен после повторна 
писмена наредба од повисокиот раководител и ако ра-
ководителот на сметководство го известил за тоа над-
лежниот финансиски орган. 

Административно-казнената постапка по овие пре-
кршоци ја водат органите п,редвидени со Уредбата за 
Финансиските прекршоци (член 37)." 
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Член 45 
Наредба за наплата и ликвидација на сметките за 
работите и испорача на терет на буџетот за 1350 го-
дина, од 28 ноември 1950, донесена од Министерот на 

финансиите на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/50) 

Наместо одредбата од тон. 7 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за финансиски прекршок одговорното лице кое ќе по-
стапи противно на прописите за плаќање во стопан-
ството (точ. 1—6 од Наредбата за наплата и ликвида-
ција на сметките за работи и и с порачки на терет на 
буџетот за 1950 година)" 

III. 

Прекршоци во областа на стопанството 

Член 46 
Во Уредбата за здравствено прегледување (фитопато-
лошка контрола) на овоштието во внатрешен промет 
и овоштието наменето за извоз, од 18 октомври 1946 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46) 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок тој што ќе постапи противно на членот 
2 од оваа уредба или на прописите донесени врз о-
снова на неа. 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
прекршок тој што ќе: постапи противно на прописите 
од чл. 8 ст. 3 на оваа уредба." 

Член 47 
Во Уредбата за оснивање и работење на техничките 
претставништва (репрезентации) на странските прет" 

прифатија и установи, од 10 февруари 1947 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/47 и 27/48) 
а) Членот 4 ставот 4 се укинува. 
б) После членот 4 се додава нов член 4а кој што 

гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни: 
1) тој што врши работи на техничко претставни-

штво без дозвола од надлежниот државен орган; 
2) тој што врши работи на техничко преставни-

штво кои не се означени во дозволата за оснивање и 
работење на ова претставништво; 

3) тој што овозможува вршење работи на техни-
чко претставништво на лица (физички и правни) кои 
немаат дозвола да ги вршат овие работи; 

4) тој што се занимава со складишта служба на 
странски стоки без потребна дозвола, или не се при-
држува или неправилно ги извршува напатствијата и 
наредбите од надлежниот државен, орган што се од-
несуваат до вршењето на работите на техничките прет-
ставништва на странските претпријатија и установи, 
како и плаќањата во врска со овие работи. 

За прекршоците од претходниот ,став правното 
лице ќе се казни со парична казна до 50.000 динари. 

Член 48 
Во Уредбата за задолжителна служба на ветеринарите 
по завршениот ветеринарен факултет, од 29 септември 

1947 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 85/47 и 77/49) 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со затвор 

до т,риесет дена ќе се казни за прекршок лицето што 
подрежува на задолжителна служба по оваа уредба: 

1) ако во срок од триесет дена по завршеното 
школување не му се пријави на Советот за селско 

стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ поради 
расп ор е д увањ е; 

2) ако во определениот срок не се јави на дол-
жност според соопштениот распоред, или ако без одо-
брение од надлежниот државен орган ја напушти слу-
жбата." 

Член 49 
Во Уредбата за оснивање и работење на трговските 
претставништва и трговските застапништва на стран-
ските претпријатија и установи, од 21 ноември 1947 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 100/47 и 27/48) 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) тој што врши работи на трговско претставни-

штво односно работи на трговско застапништво без 
дозвола на надлежниот државен орган; 

2) тој што врши работи на трговско претставни-
штво односно трговско застапништво кои не се озна-
чени во дозволата за оснивање и работење на тргов-
ското претставништво односно на трговското застапи 
ништво; 

3) тој што овозможува вршење работи на тргов-
ско претставништво односно застапништво на лица 
(физички и правни) што немаат овластување односно 
дозвола за вршење на овие работи; 

4) тој што се занимава со складишна служба на 
странски стоки без потребна дозвола, или не се при-
држува или неправилно ги извршува напатствијата и 
наредбите од надлежниот државен орган што се од-
несуваат до вршењето на работите на трговските прет-
ставништва и трговските застапништва на странски 
претпријатија и установи, како и плаќање во врска со 
овие работи. 

За прекршоците од претходниот став правното 
лице ќе се казни со парична казна до 50.000 динари.'4 

Член 50 
Во Уредбата за контрола на извозот и увозот, 

од 22 јануари 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/48 и 90/48) 
а) Членот 14 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) тој што ќе изврши извоз односно увоз на сто-

ки без дозвола од надлежниот државен орган; 
2) тој што ќе прекрши наредба од надлежн,иот 

државен орган во поглед на квалитетот или начинот, 
на пакувањето, ускладиштењето или товарењето на 
производите наменети за извоз; 

3) тој што ќе испрати урнек без прегледување 
или урнек што не одговара на квалитетните особи,ни 
на односните стоки, или испрати инаков урнек од ОНОЈ 
за кој што е добив ен о одобрен,ие, или ќе извезе од-
носно увезе стоки кои по своите особини не одгова-
раат на предадениот односно примениот урнек; 

4) тој што ќе испрати стоки што подлежуваат на 
контрола на квалитетот во странство без пропишаното 
прегледување, без уверение за квалитетот или увере-
ние за здравствената состојба на стоките; 

5) тој што не води пра,вилна евиденција за извр-
шенит,е работи на извозот и увозот; 

б) тој што со свое дејство ,или пропуштање оне-
возможува да се извршат извозните и увозните за-
дачи ; 

7) тој што не се придржува или неправилно ги 
извршува напаггстБИЈата и наредбите од надлежните 
државни органи што се однесуваат до вршењето на 
работите на извозот, увозот и меѓународната шпеди-
ција. 

За прекршоците од претходниот став правното 
лице ќе се казни со парична казна до 50.000 ди,нари. 

Ако прекршоците од ставот 1 на оваа одредба се 
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сторени од материјална заинтересираност, сторителот 
ќе се казн,и со парична казна до 50.000 динари." 

б) Членот 15 се укинува. 

Член 51 
Во Основната уредба за градење, од 29 мај 1948 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/48) 
а) Членот 31 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршо-к одговорното лице кај 'градежното прет-
пријатие, односно кај инвеститорот што работи во 
сопствена режија: 

1) ако се изводат градежните работи противно на 
идеј,ниот или главниот проект; 

2) ако се изводат градежните работи пред да се 
добие градежна дозвола; 

3) ако не се придржува кон прописите за уреду-
вање, изградба, или проекција на градежните поврв-
нини на град или на место, донесени со одлуки од 
градските односно околиските народни одбори. 

За прекршоци од претходниот став правното лице 
ќе се казни со парична казна до 30.000 динари." 

б) Членот 32 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

прекршок одговорното лице кај градежното прегорија^ 
тие, односно кај инвесгититорот што работи во соп-
ствена режија: 
' 1) ако преземе истражни работи без пријава до 
околискиот односно градскиот народен одбор; 

2) ако преземе подготвителни работи без дозвола 
за тоа. 

За прекршоците од претходниот став правното 
лице ќе се казни со парична казна до 20.000 динари." 

Член 52 
Во Уредбата за градежната инспекција, од 29 мај 1948 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/48) 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок тој што не се придржу,ва кон решението 
или наредбата од градежниот инспектор во поглед на 
градењето. 

За прекршокот од претходниот став градежно 
прет,пријатие (поавно лице ќе се казни со парична 
казна до 20.000 динари." 

Член 53 
Во Уредбата за отклонување и спречување зарази на 

добитокот, од 28 мај 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/48 и 16/49) 
а) Членот 24 се менува и гласи: 
„Тој што увози добиток или предмети од чл. 21 

на оваа уредба покрај гр,анична станица или без вете-
ринарен преглед, ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 10.000 динари или со затвор до триесет дена. 

За прекршоците од претходниот ста,в п,равн,ото 
лице ќе се казни со парична казна до 50.000 динари: 

б) Членот 25 се менува и гласи: 
„Тој што спречува изв,ршување ,на мерките од чл. 

9 на озаа уредба, или тој што не ги извршува од тие 
мерки оние мерки што му се наведени, ќе с,е казни 
за прекршок со парична казна до 10.000 динари или 
со затв,ор до триесет дена." 

в) Членот 26 се менува и гласи: 
„Тој што не ќе пријави заразни болести во сми-

сла на чл. 7 од оваа уредба, ќе се казни за прекршок 
со парична ка,зна до 5.000 дин,ари." 

г) Членот 27 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 д,инари ќе се казни 

за прекршок: 
1) тој што без употреба на сила или застрашу-

вање спречи ветеринарен надзор во случаите од чл. 
15 и 16 сл оваа уредба или преглед по членот 18 од 
оваа уредба; 

2) тој што одбегнува ветерин,арен надзор во слу-
чаите од претходниот став, или ,тој што ќе постапи 
противно на членот 14 или 19 на оваа уредба. 

Член 54 
Во Правилникот за извршување на Уредбата за откло-
нување и спречување зарази на добитокот, од 21 мај 

1849 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/49) 

Наместо одредбите на чл. 188—191 се пропишува 
следна одредба: 

,,а) Неизвршување обврската за пријавување за-
разни болести п,ропишана во членот 8 од Правилникот 
за извршување Уредбата за отклонување и спречување 
зараза на добитокот по,влекува одговорност за п,ре-
кршок од чл. 26 на Уредбата за отклонување и спре-
чување зарази на добитокот. 

б) Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни: 
за прекршок лицето што ќе ги повреди дол,жностите 
пропишани во чл. 22, 25, 26, 28—30, 32—51, 53—56, 
62—69, 71—86, 88, 89, 92—101. 103, 104, 106-1):, 
114—118, 121—123, 130, 135, 138, 140, 143, 145, 147—157. 
159, 161—164, 166—171, 173 и 174 од Правилн,икот за 
извршување У,редбата за отклонување и спречување 
за,рази на добитокот. 

в) Спречување да се извршат мерки односно да 
не се извршат обврските пропишани во чл. 176—179 
од Правилникот за извршување Уредбата за откло-
нување и спречување зарази на добитокот повлекува 
одговорност за прекр,шокот од чл. 24 на Уредбата за 
отклонување и спречување за,рази на добитокот." 

Член 55 
Во Основната уредба за проектирање, од 6 јуни 1948 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/48) 
а) Членот 54 се менува и гласи: 
„Со па,рична казна до 10.000 д,инари или со затвор 

по триесет дена ќе се казни за прекршок проектантот 
приватно лице: 

1) кој без о,добрение од надлежниот државен ор-
ган ќе земе да работи идеен или главен! проект; 

2) ,кој врши копирање на проект изработен од 
државниот орган или од претпријатие за проектирање; 

3) кој ќе прими непосредно од инвеститорот ра-
боти на проектирање. 

Ако е сторен прекршокот од материјална, заинте-
ресираност сторителот ќе се казни со парична казна 
до 50.000 динари или со затвор до триесет дена." 

б) Членот 55 се укинува. 

Член 56 

Во Уредбата за оснјквање работничко-службенички ре-
сторани и управи за општествена исхрана, од 27 

август 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 74/48) 

а) Членот 16 се укину,ва. 
б) Членот 17 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни за 

прекрш,о,к раковод,ителот на работничко-службеничкиот 
ресто,раит односно друго одговорно лице: 

1) ако персоналот на работничко-службеничкиот 
,ресторант поради слаба организација работата или 
недоволен надзор не ги врши своите должности пра-
вилно; 

2) а-ко во просториите на работничко - сл у ж бен ич -
киот ресторант не се одржува чистотија или ако персо-
налот на ресторанот не се придржува кон хигиенските 
правила." - - - , -
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Член 57 
Во Уредбата за управување со националналните пар-

кови, од 30 август 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 75/48) 

Членот 11 се менува и гласи: 
,.Со парична казна до 10.000 динари ил:; со затвор 

до триесет дена ќе се казни за прекршок: 
тој што уништува или оштетува предмети на 

пригодни реткости или предмети особено убави или 
предмети кои претставуваат особености на национал-
ниот парк; 

2) тој што оштетува шумски прв д иии, расадници 
и други насади; 

3) тој што оштетува градежни објекти; 
4) тој што урива или оштетува стебла; 
5) тој што врши бесправно пасење, жирење, со-

бирање семе или плодови, собира други споредни про-
изводи или коси трева; 

6) тој што лови бесправно дивеч или риби. 
Покрај казната од претходниот став може да се 

изрекле и заштитна мерка одземање на предметот со 
кој што е сторен прекршокот или што станал со из-
вршувањето на прекршокот, или; кој е прибавен со 
прекршокот." 

Член 58 
1-о Уредбата за регистрација и евиденција на граде-

жните машини, од 11 декември 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/48) 

Членот 7 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

прекршок одговорниот службеник, корисникот односно 
сопственикот на градежните машини: 

1) ако не ја пријави градежната машина поради 
регистрирање, или не ја пријави во пропишаниот срок; 

2) ако во пријавата внесе неточни податоци; 
3) ако во пропишаниот срок не ги пријави 'пре-

правањата на градежната машина што влијаат на неј-
зините технички особ,ини (намена); 

4) ако во пропишаниот срок не пријави промена 
на корисникот односно со,пственикот на градежната 
машина." 

Член 59 
Во Уредбата за електроенергетска инспекција, 

ф од 10 јануари 1949 
(„Службен ли,ст на ФНРЈ", бр. 6/49) 

Членот 8 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

п,рекршок директорот на претпријатието односно од-
говорниот службеник: 

1) ако противно на чл. 6 од оваа уредба не ќе им 
ги даде во определените срокови на електроенергет-
ските инспектори бараните податоци, или не стави на 
р,асполагање потребни материјални и технички сред-
ства или ако не овозможи-вршење на инспекцијата; 

2) ако во определениот срок не ги изврши наред-
бите од електроенер,гетските инспектор,и определени 
врз основа на чл. 2 од оваа уредба. 

Пријавата да се започна постапка ја поднесуваат 
ел ек т рое наргетскит е инспект ори. 

Со решението за прекршокот може да се нареди 
извршува,ње на мерката паради чие пропуштање е во-
дена административно-казнената постапка." 

Член 60 
Во Уредбата за отклонување на губарот, од 4 април 

1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/49) 

Членот 9 се менува и гласи: 
а) Со пари,ч.на казна до 5.000 динари или со за-

твор до петнаесет дена ќе се казни за прекршок: 

1) лицето обврзано ,по чл. 3 од оваа уредба да 
в,рши прегледување и отклонување на губарот, ако 
без опр,авдан разлог не изврши прегледување на др-
вата и те,ренот и, ако не преземе мерки за отклону-
вање на губарот во границите на и,здадените наредби. 

2) лицето кое без оп,равдани разлози не се од-
зове на пози во г за - задолжително учествување во ак-
ција за отклону,вање на губарот на загрозено под-
рачје. 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за п,рекр,шок одговорното лице во стопанското прет-
пријатие кое не ќе ја изврши должноста определена 
со оваа уредба или со прописите издадени врз основа 
на неа." ,. 

Член 61 
Во Уредбата за угостителските претпријатија, од 

7 април 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/49) 

е) Членот 15 се укинува, 
б) Членот 16 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со затвор" 

до триесет дена ќе се казн,и за прекршок раководите-
лот односно друго одговорно лице во државно угости-
телско претпријатие и во угостителско претпријатие 
на задружна или општествена организација, и 
сопственикот на приватно угостителско претпријатие^ ј 

1) ако купу,ва или продава алкохолни пијалоци 
противно на прописите за точење ал,кохол,ни пијалоци ; ј 

2) ако не дава точни податоци за колич,ините на 
алкохолните пијалоци и за други материјали што ги 
има во своето претпријатие односно во дуќан еп1, или 
ако не дава точни податоци за прометот. 

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казнат ли-
цата од претходниот став ако во ,просториите на уго-
стителс,кото претпријатие односно на дуќанот не се 
одржува чистотија или ако персоналот запослен во нив 
не се придржува кон хигиенските правила. 

За прекршоците од ставох 1 на оваа одредба прав-
ното лице ќе се казни со парична казна до 50.000 ди-
нари. 

Ако прекршокот од ст. 1 на оваа одредба е сторен 
од материјална, заинтересираност, сторителот ќе се 
казни ед парич,на казна до 50.000 динари или со затвор 
до триесет дена." 

Член 62 

Во Уредбата за распоредување на инженерите и тех-
ничарите од градежната струка на работни задачи, од 

16 април 1949 
(Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/49) 

Членот 11 се менува и гласи: 
,,а) Одговорните службеници што ќе ги повредат 

прописите во поглед на правата предвидени за инже-
нерите односно техничарите од оваа уредба ќе се 
казна,т за прекршок парично до 10.000 динари. 

б) Инженерите и техничарите на кон се однесува 
оваа уредба ќе се казнат за прекршокот со парична 
казна до 10.000 динари: 

1) ако во определениот срок не му се пријават на 
надлежниот државен орган; 

2) ако по соопштувањето на распоредот не ќе му 
се јават во определениот срок на државниот оргЈш 
при кого се распоредени; 

3) ако преземаат какви и да било дејства за да го 
оневозможат извршувањето на обврските што произле-
гуваат од оваа уредба; 

4) ако по (јавувањето на определената должност 
ќе ја напуштат неа без одобрение од надлсжниот од-
говорен службеник." 



Страна 664 - Број 56 

,Член 63 
Во Уредбата за производството, откупот, обработката 

и прометот на тутун, од 23 јули 1949 
(„Службен л,ист на ФНРЈ", бр. 62/49) 

а) Членот 12 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 50.000 динари' ќе се казни за 

Прекршок: 
1) тој што сади тутун а не склучил договор со 

претпријатието за обработка на тутун; 
2) тој што ќе загади поголем број корени одошто 

договорил; 
3) тој што без одобрение од претпријатието за 

обработка на тутун одгледува тутунска отава (филис, 
заперки); 

4) тој што не ќе им го пријави на надлежните ор-
гани бројот на засадените корени и почетокот на бе-
рењето на тутунот; 

5) тој што држи неовластено средство за прера-
ботка на тутун и кн,ига за цигари, или неовластено 
посредува во купопродажбата на овие средства. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за 
,прекршок тој што ќе засади помал број корени одо-
што договорил." 

6) Членот 13 се менува и гласи: 
" „Тој што неоправдано не ќе го предаде приносот 

на тутунот што е утврден со проценката ќе се казни 
со парична казна. Оваа парична казна ќе се одмери 
во висина на просечната малопродавна вредност на 

,,тутунските преработки што би се добиле со прера-
ботката на оние количини на тутун кои не ги предал 
производителот. 

Со парична казна во висина на просечната мало^ 
продавна вредност на тутунските преработки што ќе 
се добијат со преработката на одземениот тутун ќе се 
казни: 

1) тој што не ќе го предаде целиот принос на ту-
тунот, иако ја преминува овој принос обврската што 
произлегува од договорот или од проценката; 

2) тој што неовластено држи или преработува ту-
тун, или неовластено посредува во купопродажбата на 
уутунот." 

Член 64 
Во Основната уредба за генералниот урбанистички план, 

од 9 септември 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 78/49) 

Членот 14 се менува и гласи: 
„Ако се врши изградбата на, објектот без претходно 

^тврдена согласност со генералниот урбанистички план 
гли противно на планот, односно противно на пропи-
сите донесени врз основа на оваа уредба, одговорниот 
раководител што го наредил изводењето на работите 
како и одговорното лице во претпријатието што ги 
е ";води работите, ќе се казнат за прекршок со па-
рична казна до 5.000 динари." 

Член 65 
Ко Уредбата за присобирана и промет на отпадоци^ 

од 2 март 1951 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51) 

Членот 12 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

прекршок лицето кое, противно на членот 7 од оваа 
уредба, врши посредување или препродажба на отпа-
доци." 

Член 66 
Во Уредбата за цените на занаетчиските производи и 

услуги, од 25 октомври 1951 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51) 

Членот 6 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок одговорното лице во занаетчиски дуќ и, 
задруга и работилница ако во дуќанот односно рабо-
тилницата не истакне ценовник, или а,ко по барање 
од купувачот не издаде сметка. 

Наплатата на поголема цена од онаа што е пропи-
шана како највисока во смисла на, членот 4 од оваа 
уредба повлекува одговорност за кривично дело од 
чл. 227 на КЗ." 

Член 67 
Во Наредбата за сузбивање на компирсвата златица, 

од 13 мај 1947, донесена од Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/47) 

Точката 10 се менува и гласи; 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

прекршок државно селско-стопанско добро, земјодел-
ска задруга и приватно лице, ако не изврши преглед 
на засејаната поврвнина според точ. 1 и 2 на оваа 
наредба. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за 
прекршок државно селско-стопанско добро, стопанско 
претпријатие, земјоделска задруга и приватно лице, ако 
врши промет на компир или на селско-стопански кул-
тури од фамилијата помошница од заразените подрачја 
противно на прописите издадени врз основа на точ. 9 
од оваа наредба. 

Со казната предвидена во ставот 1 и 2 ќе се казни 
и одговорниот службеник односно одговорното лице 
во претпријатие или во задруга." 

Член 68 
Во Наредбата за ревизија на катастарот и за доведу-
вање катастарските операти во согласност со фактич-
ната состојба на теренот, од 26 јануари 1948, донесена 

од Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/48) 

Точката X се менува и гласи: 
„За повреди на одредбите од точ. III став 3 и точ. 

IV на оваа наредба сторителот ќе се казни за пре-
кршок со парична казна до 5.000 динари." 

Член 69 
Во Наредбата за заштита на сејанијата од пожар, од 

18 јули 1948, донесена од Владата на ФНРЈ ^ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/48) 

Одделот III се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со казна 

затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок: 
1) тој што пали огон близу ниви засеани со 

стрми сејанија во време кога е тоа забрането; 
2) тој што пали огон, употребува отворена све-

тлост, или пуши на местото каде се врши (гумно); 
3) тој што сложува камери противно на оваа на-

редба, или не ги заштити од огон со заштитен појасЈ 
4) тој што после жетва не ќе го преоре земји-

шниот појас покрај железничката линија; 
5) тој што употребува машина за вршење без про-

пишани средства за гасење пожар; 
6) тој што држи запал,ив материјал близу камари, 

а не го обезбеди од пожар; 
7) тој што поставува машини за вршење противно 

на одредбите од оваа наредба; 
8) тој што не ќе се одзове на позив од надле-

жниот државен орган да земе учество во обезбеду-
вањето на сејанијата од пожар, или во гасењето на 
запалени се јани ја со ставање превозни средства или 
алат на располагање. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за 
прекршок тој што употребува за вршење неисправни 
машини што би мржедѕ да прздиј^ј^а^ ѕожар/ -:Ч'" 
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Член 70 
Во Наредбата за регулирање колењето на добитокот, 

од 30 август 1948, донесена од Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 75/48) 

Точката 7 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок тој што коле добиток противно на одред-
бите од овза наредба, или вон од местото определено 
за колење добиток, ако е пропишано колење на опре-
делено место." 

Член 71 
Во Наредбата за забрана на преработката на уљено 
семе и производството на уд.е вон индустриските по-
гони, од 31 декември 1948, донесена од Владата на 

ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/49) 

Точката 4 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

лицето што врши преработка на уљено семе, одно-
сно кое производи уље противно на одредбите на 
оваа наредба." 

Член 72 
Во Наредбата за регенерисање и пречистување на 
истрошените мазивни уља, од 24 ноември 1949, доне-

сена од Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 82/49) 

Точката 9 останува во сила и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

директорот на претпријатието односно одговорниот 
службеник во претпријатието, надлештвото и устано-
вата што не ќе преземе мерки предвидени со оваа 
наредба во поглед на при собирањето, регенерисува-
њето и пречистувањето на мазивните уља." , 

Член 73 
Во Наредбата за забрана на сечење и употреба танин-
ско дрво за огревни цели, од 1 февруари 1950, доне-

сена од Владата на ФНРЈ 
(„Службен, лист на ФНРЈ", бр. 17/50) 

Точката 4 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари или со затвор 

до петнаесет дена ќе се казни за прекршок лице кое 
сече или употребува танинско дрво противно на за-
браната од точ. 1 на оваа наредба." 
I Член 74 

Во Наредбата за организација на службата на евиден-
ција за основните средства на селско-стопанското про-
изводство, сеидбата и откупот кај месните народни 
одбори, од 22 мај 1950, донесена од Владата на ФНРЈ 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 38/50) 
Точката 12 се менува и гласи: 

' 1„Со парична казна до 5.000 динари или со затвор 
до петнаесет дена ќе се казнат за прекршокот стареши-
ните на земјоделските стопанства и одговорните рако-
водители на земјоделските задруги и органите што 
управуваат со земјиштето во државна сопственост и 
со земјиште на општествените организации, ако на-
мерно даваат невистинити податоци. 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казнат 
лицата од претходниот став ако не даваат потребни 
податоци." 

Член 75 
Во Наредбата за мерките за штедење артикли за ши-
рока потрошувачка, од 10 октомври 1950, донесена од 

Владата на ФНРЈ 
(„Службен чист на ФНРЈ", бр. 59/50) 

Точката 18 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со казна 

затвор, до триесет дена ќе се казни за прекршок: 

1) лице кое бара за себе или за други лица пре-
димства на кои што немаат право искористувајќи го 
своето службено место; 

2) лице кое со какви и да било обавести или макар 
со што дава предимство односно овозможува некои 
предимства на поодделни лица во снабдувањето. 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок: 

1) лице кое ќе ги прекрши забраните од точ. 5, 6, 
7, 10 и 13 на оваа наредба, како и лице кое вон слу-
чаите од чл. 228 ст. 2 на Кривичниот законик ја пре-
крши забраната од точ. 12 на оваа наредба; 

2) директорот на претпријатие што не ќе ги испра-
ти веднаш до јавниот обвинител налозите издадени! 
противно на одредбите од оваа наредба (точ. 16).'" 

Член 76 1 

Во Правилникот за регистрација на државните стопан^ 
ски претпријатија, од 9 август 1946 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/46) 
Наместо одредбата од чл. 21 се пропишува следна 

одредба: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

прекршок директорот на претпријјатието кој не ќе 
поднесе или ненавремено ќе поднесе пријава за реги-
страција на претпријатието, или пријава за промените 
што подлежуваат на регистрација." 

Член 77 
Во Правилникот за регистрација на стопанските прет-
пријатија на инвалидските организации, од 28 ноември 

1947 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/47) 

Наместо одредбата од чл. 20 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
прекршок директорот на претпријатието што не ќе 
поднесе или ненавремено ќе поднесе пријава за реги-; 
страција на претпријатието, или пријава за промените/ 
што подлежуваат на регистрација." 

Член 78 
Во Правилникот за дезинфекција на суровите кожи, од 

16 септември 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 88/49) 

Наместо одредбата од чл. 23 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казнат 
за прекршок раководителите на фабрики за преработка 
на кожи и на откупните станици, или други одговорни 
лица, како и други лица што ќе постапат противно нз 
прописите донесени врз основа на Уредбата за откло-
нување и спречување зарази ,на добиток (чл. 2—22 
од Правилникот за дезинфекција на суровите кожи)" 

1 ! Член 79 
Во Правилникот за пасошите за добиток, од 26 јануари 

1951 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/51) 

Наместо одредбата од чл. 37 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за 
прекршок сопственикот на добитокот: 

1) ако гони или испраќа добиток од местото на 
постојаното живеење во друго место без исправен 
пасош за добиток; 

2) ако на органот надлежен за издавање пасош 
за добиток не му го поднесе пасошот ѕа добиток за 
да 'се внесат исправки во случај кога станале промени 
поради кои што потешко се распознава животното 
(промена на бој-ата, жигосување, губење на уше и сл.); 

3) ако на органот надлежен за издавање пасош за 
добиток не му го поднесе пасошот за да се запише 
промената на 'сопственоста над купениот добиток." 
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Член 80 
Во Наредбата за мобилизација трактори и тракторски 
плугови за обработка на земја, од 26 јануари 1946, 
донесена од Министерот на селското стопанство на 

ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/46) 

Наместо одредбата од чл. 6 се пропишува следна 
одредба: 

„Сопственикот на трактор или орудие за трактор-
ска влеча ќе се казни за прекршок со парична казна 
до 5.000 динари: 

1) ако не се одзове на позивот од надлежниот 
орган да работа со својот трактор, машина или орудие; 

2) ако тракторот, машината или орудието не му го 
стави на располагање на надлежниот државен орган." 

Член 81 
Во Наредбата за прекршоците на прописите за кори-
стење електрична енергија, од 25 јули 1949, донесена 

1 од Министерот на електростопанството на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 65/49) 

Наместо одредбите од точ. 1 и 2 се пропишуваат 
следни одредби: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
прекршок корисникот на електрична енергија: 

1) кој ги спречува органите на електроенер-
гетската диспечерска служба да прибават пода-
,тоци за користење на електрична енергија, или на овие 

' органи не им дава во определените 'срокови податоци 
за електричната инсталација, приклучните апарати или 
за користење на електричната енергија; 

2) кој при користењето на електричната енергија 
постапува противно на прописите издадени од надле-

I гкните органи. 
Пријавата за започнување административно-казне-

ната постапка ја поднесува надлежниот електроенер-
! гетеви диспечер. 

Еден примерок од решението, кога ќе стане ова 
извршно, се испраќа до електроенергетскиот диспечер 
што ја поднел пријавата." 

Член 82 
Наредбата за давање градежни машини на послуга, од 
15 август 1949, донесена од Претседателот на Сојузната 

планска комисија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 87/49) 

Наместо одредбата од точ. 8 се препишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
прекршок директорот на претпријатие или друго одго-
ворно лице што не ќе постапи по Решението од надле-
жниот државен орган со кое е наредено да се предаде 
недостаточно користена градежна машина на времена 
послуга на друго градежно претпријатие, односно кој 
што неоправдано не ќе склучи договор за давање 
градежна машина на послуга (чл. 1 и 4 од Наредбата 
за давање градежни машини на послуга)." 

Член 83 
Наредба за мелење жита, од 14 ноември 1949, донесена 

од Министерот на државните набавки на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", 97/49) 

Наместо одредбата од точ. И се пропишува (Следна 
одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
прекршок одговорниот службеник на мелница или мел-
ничко претпријатие: 

1) ако се врши мелење во мелницита, за чија ра-
бота се одговорни, противно на прописите што постоат 
за мелење на житата (точ. 2, 3, 4 и 6 од Наредбата за 
мелење на житата); 

2) ако при чистењето на белите жита не се врши 
издвојување на одвишокот на уродица, или ако издво-
ените количини не и' се ставаат на располагање па 
дирекцијата на државниот житен фонд (том. 5 од На-
редбата за мелење на житата). 

Со казната од претходниот став ќе се казнат и 
одговорните службеници на дирекцијата од држав-
ниот житен фонд, ако не преземат потребни мерки 
определените количини жита и амбалажа навремено 
да се испратат до мелниците." 

Член 84 
Наредбата за задолжително означување годината на 
завршетокот на градбите за капитална изградба и на 
градбите за општествен стандард, од 29 март 195Ѕ, 

донесена од Министерот на градежите на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50) 

Наместо одредбата од точ. 2 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 2.ООО дина,ри ќе се казнат 
за пр,екршок одговорните службеници на и,нвеститорот 
односно на органот за управување, одговорните слу-
жбеници на задружн,ите и општествените организации, 
како и приватните сопственици кои на градбите за ка-
питална изградба и на градбите за општествен ст; -
дард, односно на приватните станбени зг,рад,и не ќе 
стават озн,а,ка на годи,ната на завршетокот на изгр?д-
бата (точ. 1 од На,редбата за задолжително означува-
ње годината на за,вршетокот на градбите за капитална 
из,градба и на градбит,е за општествениот стандард)." 

Член 85 
Наредба за регистрација на задружните орган? заими, 
занаетчиски дуќани и работилници, од 31 јули 1950, 

донесена од Министерот на финансиите на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/50) 

Наместо одредбата од точ. 27 се пропишува с.ледна 
одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
пр,екршок Лицето што е должно да поднесе пријава 
за реги,страција, на задружната организација, занаетчи-
ската работилница на задружна или 'опште,ствена ор-
ган,изација односно на пр,иватен занаетчиски дуќан, 
ако ,не поднесе или ненавремено поднесе пријава за 
регистрација или пријава за промените што подле-
гнуваат на регистрација." 

I Член 86 
Наредба за регулирање прометот со селско-стопански 
производи, од 12 декември 1950, донесена од Претсе-
дателот на Советот за промет со стоки на Владата на 

ФНРЈ 
(„Службен лист ,на ФНРЈ", бр. 69/50) 

Наместо одредбата од точ. 9 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок лицето што врши купопродажба на сел-
ско-стопански производи со цел за препродажба, или 
што ги препродава купените селско-стопа,нски п,р,оиз-
води (точ. 8 од Наредб,ата за регулирање прометот 
на селско-стопанските производи)" 

Член 87 
Наредба за употреба На натрон-вреќи од палир, од 21 
март 1951, донесена од Претседателот на Советот за 

преработувачка индустрија на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/51) 

Наместо одредбата од точ. 5 се пропишува следна 
одр,едба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
прекршок директорот на претпријатиет.о -односно д,ру-
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го одговорно, лице во претпријатието, ако при употре? 
бата на натрон-вреќи од палир ќе постапи противни 
на прописите што постоаг (точ. 1, 2 и 3 од' На,реди 
бата за употреба на натрон-вреќи од палир)." 

Член 88 
Наредба за забрана на неовластена работа на набаву-
вачите и на накупувачите, од 30 јуни 1951, донесена од 

Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/51) 
Наместо одредбата од точ. 6 се пропишува следна 

одредба:. 
„Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 

за прекршок државното стопанско претпријатие, ди-
ректорот на претпријатие или друго одговорно лице во 
претпријатието, како и набавувачот и накупувачот, ако 
постапат противно на прописите, што постоат за рабо-
тењето на набавувачите и накупувачите (точ. 1—5 од 
Наредбата за забрана на повластената работа на на-
бавувачите и на накупувачите)." 

Член 89 
Наредба за начинот на превозење компир од подрач-
јата заразени со компирова златица, од 25 септември 
1951, донесена од Претседателот на Советот за селско 

стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/51) 

Наместо одредбата од точ. 9 се пропишува следна 
одредба: 

„Тој што превози или пренесува компир противно 
на прописите за превозење компир од подрачјата за^ 
разени со компирова златица (точ. 2 и 5 од Нареди 
бата за начинот за превозење компир од подрачјата 
заразени со компирова златица) или на прописите до-
несени врз основа на нив ќе се1 казни за прекршок по 
одредбата од точ. 10 ст. 2 од Наредбата за сузбивање 
на компировата златица од 13 мај 1947 (чл. 67 на оваа 
уредба). 

Член 90 
Наредба за регулирање прометот со жита, од 27 
октомври 1951, донесена од Претседателот на Советот 

за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/51) 

Наместо точ. 7 се пропишува следна одредба: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) одговорното лице во претпријатието и задру-

гата што купува или продава жита или нивни преран 
ботки противно на прописите донесени врз основа на 
Основната уредба за откуп на селско-стопански про-
изводи (точ. 1 и 2 од Наредбата за регулирање про-
метот со жита); 

2) потрошувачот што купува жита или нивни пре-
работки со цел на препродавање, или што ги препро-
дава купените производи противно на ,прописите д0-
несени врз основа ,на Основната уредба за о-ткуп на 
селско-стопанските производи (точ. 5 од Наредбата вл 
регулирање прометот со жита).' 

Член 91 
Наредба за попис на добитокот на територијата на Фе-
деративна Народна Република Југославија, од 16 но-
ември 1951, донесена од Претседателот на Стопан-

скиот совет на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/51) . 

Наместо одредбата од точ. 9 се пропишува следна 
одредба: 

,.Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок тој што намерно ќе оневозможи Или 
спречи да се изврши попис, или ќе даде() невистинити 
податоци; или ускрати да даде податоци."; V У у V \ 

Член 92 
Наредба за склучување договори за продажба и 
купување индустриски и рударски производи и за ' 
вршење услуги од домашното производство 1952 ТОЈ 
дина, од 4 декември 1951, донесена од Стопанскиот , 

совет на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/51) 

Наместо одредбата на одделот IV се про,пишува 
следна одредба: 

„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок одговорниот службеник во претпријатието,, 
надлештвото и установата: \ 

1) кој, ќе издаде одобрение за купуван,ѕ про-
изводи противно на прописите што постоат (оддел Ц ' 
од Наредбата за склучување договори за продажба те4 , 
купување на индустриски и рударски произ,води и з^. 
вршење услуги од домашното ,производство 1952 гол 4 

дина); б 
2) кој ќе издаде одобрение на поголема количина^ 

производи одошто е одобрено (оддел II од Наредбата^ 
за склучување договори за продажба и купу-вање инду-
стриски) и рударски производи и за вршење услуги о ф 
домашното производство 1952 година); 

3) кој ќе продаде или купи производи што не 
жат да се купуваат без пропишано одобрение (оддел Цк 
од Наредбата за склучување договори за продажба Л 
купува,ње индустриски ,и рударски производи и за вр^ 
шење услуги од домашното п,роизводство 1952 година)^ 

Со казната од претходниот став ќе се казни дид 
ректорот на претпријатието односно дру,г од,говорел) 
службеник во поенон јагнето ако не учествува прет-Ј 
пријатното на заедничко договарање кое е пропишано! 
како задолжително (оддел 1 точ. 7 од 'Наредбата за? 
склучување договори за продажба и купување инду^ 
стриоки и рударски производи и за вршење услуги 
од домашното производство 1952 година)." 

Член 93 
Наредба за определување артикли кои можат Да се, 
ку,пуваат на индустриски бонови, од 4 декември 195?,/ 
донесена од Претседателот на Советот за промет сО\ 

стоки на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/51) 

На,место одредбата од точ. 3 се пропишува еле знам 
одредба: 

„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни заѓ' 
прекршок продавачот и потрошувачот што ќе постапат^ 
прот,ивно на прописите за, продажба и купување оокиѕј 
на индустриски бонови (точ. 1—4 од Наредбата заѓј 
оп,ределување артикли кои можат да се купуваат на?' 
индустриски бонови)." 

Член 94 
Решение за слободна продажба и употреба на сахариа 
за потребите за широка потрошувачка, од 17 ноември 
1950, донесено од Претседателот на Советот за промет 

со стоки на Владата на ФНРЈ 
(,Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/50) 

Наместо одредбата од точ. 4 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
прекршок лице кое при услужување^ не го извести 
потрошувачот аа упот,ребениот сахарин. 

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни; 
прекршок ли,це кое врши препродажба на Сахарин." 

Член 95 
Употреба и ставање во промет нежигосани мерила и 

направи за мерење 
Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за 

прекршок! 
1) лице кое употребува кежигосано ме,рило р и 

Направа за Мерења што подрежува на задолжително 
жигосување; 
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2) одговорно лице во државно, задружно или 
друго општествено претпријатие што ќе стави мерило 
или направа за мерење кои подлгжуваат на задолжи-
телно жигосување во промет нежигосани, или ги држи 
нежигосани поради продажба во претпријатие или 
продавница. 

За прекршокот од точ. 2 на претходниот став 
правното лице ќе се казни со парична казна до 20.000 
динари. 

IV. 
Прекршоци во областа на работните односи 

Член 96 
Во Уредбата за заснивање и престанок на работните 

односи, од 27 септември 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 84/48) 

а) Членот 37 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

прекршок директор на претпријатие и друго одговор-
но лице во државно, задружно или друго општествено 
претпријатие, како и друг работодател: 

1) ако без претходен отказ го прекине работниот 
однос, осем во случаите од чл. 25 на оваа уредба; 

2) ако ги прекрши прописите за должината на от-! 
казните срокови (член 15 и 17); 

3) ако склучи договор за работа со работник 
(наместеник) чии што претходен работен однос не 
престанал по прописите од оваа уредба; 

4) ако противзаконито го прекине работниот од-
нос пред да истече срокот определен во договорот за 
работа; 

5) ако не пријави на судијата за прекршоци на 
надлежниот околиски односно градски (реонски) на-
роден одбор работник (наместеник) што го прекинал 
работниот однос без претходен отказ или ја напушти 
работата пред да истече отказниот срок (член 24); 

б) ако не води евиденција за склучените договори 
за работа, или не испрати извештај за склучените до-
говори до надлежната управа за работната сила, а 
приватен ,работодател ако не го испрати склучениот 

' договор за работа до управата за работна сила на ре-
гистрација во определениот срок; 

7) ако со своја вина не ги изврши обврските од 
договорот во поглед на превозењето, станот и пре-
храната на работникот (наместеникот)." 

6) Членот 32 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

прекршок работник (наместеник): 
1) ако го прекине работниот однос без претходен 

отказ, или ја напушти работата пред да истече отка-
зниот срок, осем во случаите од чл. 26 на оваа уредба; 

2) ако склучи договор за работа, иако неговиот 
претходен работен однос не престанал по прописите 
од оваа уредба; 

3) ако противзаконито ја напушти работата пред 
да истече срокот определен во договорот за работа; 

4) ако по решението за (разместување донесено' по 
чл. 28 на оваа уредба не се јави во определениот срок 
на работа кај новиот работодател." 

Член, 97 
Во Уредбата за работните книшки, од 28 септември 

1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 84/48) 

а) Членот 7 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

прекршок директор на претпријатие и друго одговорно 
лице во државно, задружно или друго општествено 
претпријатие, како и други работодател ако прими на 
работа работник (наместеник) без работна книшка од-
носно без потврда оти дотогаш не бил снабден со 
работна книшка." 

б) Членот 8 се менува и гласи: 
„Со парична: казна до З.СОО динари или со затвор 

до десет дена ќе се казни за ,прекршок работник и на-
вест сник: 

1) ако не ги соопшти или даде невистинити пода-
тоци на работо дателот за фактите што можат да вли-

јаат за заснивањето, траењето или престанокот на не-
говиот работен однос, а нарочито на остварување пра-
вата на кои што им е основ или услов работниот од-
нос; 

2) ако ја уништи работната книшка. 
Со парична казна до З.ООО динари ќе се казни за 

прекршок работник и наместени^ 
1) ако во определениот или оставениот срок не 

поднесе податоци или исправи што се потребни за из-
давање работна книшка; 

2) ако по престанокот на работниот однос не му 
ја врати на работо дателот потврдата дека работната 
книшка се наоѓа кај работодателот." 

Член 98 
Во Уредбата за заштита трудни жени и мајки доилки 

во работниот однос, од 14 октомври 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 88/49) 

Членот 10 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок директорот на претпријатието, или друго 
одговорно лице, односно приватен работодател, ако 
даде отказ на трудна же-на или на мајка доилка, осем 
случајот на нејзина вина или престанок на претприја-
тието односно дуќанот. 

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 
жена во работен однос која користи повластици по 
прописите од оваа уредба на кои нема право, ако за 
таа цел го излагала работодателот со давање неви,сти-
нити податоци или со недавање потребни податоци." 

Член 99 
Во Уредбата за додатоците на деца, од 25 октомври 

1951 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51) 

Членот 20 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) директор на претпријатие, старешина на уста-

нова или друго одговорно лице кое ќе овозможи ко-
ристење додатоци на деца на лице на кое не му при-
паѓа тоа право; 

2) корисникот на додаток на деца кој со непод-
несување пропишани пријави и докази или со под-
несување невистинити или непотполни пријави или 
докази ги ост,вари додатоците на деца на кои што 
нема право. 

Надокнадата на штетата по чл 19 од оваа уредба 
не го исклучува казнувањето по одредбите од прет-
ходниот став." 

Член 100 
Во Уредбата за парична надокнада наместо бонови за 

прехрана, од 25 октомври 1951 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51) 

Членот 20 се менува и гласи: 
„Лицата од членот 5—8 се должни секое влегу-

вање во работен однос да го пријават во срок од 
петнаесет дена на органот надлежен, за исплата на па-
ричните надокнади. Исто така овие лица се должни: 
да го приј,ават и здобивањето на правото на паричка 
надокнада по некој друг основ. 

Лицето од претходниот став што не ќе поднесе 
пријава на која е обврзано во смисла на претходниот 
став, или ја под,несе пријавата ненавремено, или ќе 
поднесе невистинита пријава, должно е да ја надок-
нади штетата што ќе стане поради тоа, а покрај тоа 
ќе се казни за прекршок со парична казна до 5.009 
динари." 

Надокнадата на штетата се остварува во админи-
стративната постапка." 

Член 101 
Општ правилник за хигиенските и техничките заштит-

ни мерки при работењето, од 13 јануари 1947 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/47 и 36/50) 
Наместо одредбите од чл. 184 и чл. 185 се пропи-

шува следна одредба; ^ 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА Ф Н Р Ј , ^ д 
, ,р,у,м' 1. -,Д, ' 

Број 56 - Страна 669 

,,а) Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок директорот на претпријатие односно дру-
го . одговорно лице, односно работодател што ќе по-
стапи противно на) прописите од чл. 2, 5, 7, 10, 11, 14, 
17, 19, 21—24, 32—43, 46 (ст. 1), 48, 49, 54, 55, 57, 64 
(ст. 2), 67—75, 78 (ст. 6, 7, 8, 9 и 10), 79 (ст. 5, 6, 7 
и 8), 84—87, 89—94 (ст. 5 и 9), 96—100, 104. 105, 107— 
114, 116—120, 123—125, 127—129, 131, 134, 138,139, 148— 
153, 155, 156, 159, 161, 163, 165, 166, 173—175, 177, 179, 
180 и 183 од Општиот правилник за хигиенските и те-
хнички заплет мерки при работењето, а за повреда 
на други одредби од истиот правилник директорот од-
носно одговорното лице ќе се казни со парична казна 
до 2.000 динари. 

б) Со парична казна до 10.000 динари ќе се казнат 
лицата од претходната точка за повреда на одредбите 
од Правилникот за хигиенските и техничките заштитни 
мерки во градежништвото („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/47), Правилникот за хигиенските и техничките 
заштитни мерки при работењето во каделарите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 46/47), Правилникот за хи-
гиенските и техничките заштитни мерки при работе-
њето со селско-стопански машини („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/47), Правилникот за хигиенските и тех-
кич ките заштитни мерки при рударското подземно ра-
ботење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/47 и 7/48), 
Правилникот за хигиенско и техничките заштитни 
мерки на морските бродови („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 55/47 и 98/48), Правилникот за хигиенските и тех-
ничките заштитни мерки при работењето во графич-( 
ките претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/47), Правилникот за хигиенските и техничките за-
штит.ни мерки при работењето на преработување кожи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 98/47), Правилникот за 
заштитните мерки при работењето со рентгенски уре-
ѓаи и радиоактивни материи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 100/47), Правилникот за заштитните мерки против 
опасноста од електрична струја во работните просто-
рии и работилишта. Службен лист на ФНРЈ", бр. 
107/47), Правилникот за хигиенските и техничките за-
штитни мерки при работењето на експлоатација на 
шумите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/48), Правил-
никот за хигиенските и техничките заштитни мерки 
при работењето во фабриките за стакло („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/48), Правилникот за хигиенските 
и техничките заштитни мерки при работењето кај про-
изводството на барут и експлозив („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/48), Правилникот за хигиенските и тех-
ничките заштитни мерки при работењето во камено-
ломи и тулани како и кај вадење глина, песок и чакал 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 69/48), Правилникот за 
техничките и здравствено-техничките заштитни мерки 
при работењето кај експлоатација на железниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/48 - прилог бр. 1/49), 
Правилникот за техничките и здравствено-техничките 
заштитни мерки при градење патишта, мостови и желе-
зници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 80/49 - прилог 
бр. 4/49), Правилникот за заштитните мерки ири раку-
вање со експлозив и лагумање (минирање) во рудници 
и каменоломи, како и при други работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 98/49 — прилог бр. 8/49), Правилникот за 
техничките и здравствено-техничките заштитни мерки 
ца пловните објекти на внарешната пловидба („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 20/50 - прилог бр. 2/50), 
и на Правилникот за техничките -и здравствено-тех-
ничките заштитни мерки на работите при хемиско-
технолошките процеси (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/50 — прилог бр. 9/50), доколку нивните повреди 
не се опфатени со одредбите споменати во претходната 
точка. 

в) Со парична казна до 2.000 динари ќе се казнат 
за прекршок запослените работници кои не употребу-
ваат и технички лични заштитни средства што им се 
дадени на употреба, или ќе постапат противно на До-
писите од чл. 8. 9, 26, 27—29, 32 (ст. 2). 33 (ст. 1 и 2), 
34 (точ. 7), 35 (ст. 1), 44—46 (ст. 2). 48. 49, 95 (ст. 1), 
138, 165 (ст. 2), 167—173 (ст. 1 и 2), 174 и 176-178 
од Општиот правилник за хигиенските и технички 
заштитни мерки при работењето." 

V. 
Прекршоци во областа на народното здравје 

и социјалната политика 

Член 102 
Во Уредбата за задолжителна служба на лекарите во 
државните здравствени установи, од 14 ноември 1947 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. бр. 98/47 и 69/49) 
( Членот 7а се менува и гласи: 

„Со парична казна до 10.000 динари идаи со казна 
затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок ле-
карот: 

1) кој што во срок од триесет дена по заврше-
ното школување не ќе му се пријави на Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ; 

2) кој што според распоредот од надлежниот! 
државен орган не се јави на должност во определе-
ниот срок, или што ќе ја напушти должноста без 
одобрение; 

3) кој врши приватна пракса иако не заврши.! 
задолжителна државна служба (чл. 1), односно нако 
му е забрането да врши приватна пракса (чл. 5)." 

Член 103 
Во Уредбата за здравствениот надзор над животиве 

прехрани, од 21 јуни 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/48) 

а) Членот 19 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари или со казна 

ѕатвор до петнаесет дена ќе се казни' за прекршок: 
1) тој што производи или пушта во промет жи-

вотни прехрани или други предмети противно на за-
браната што Ја изрекнал во тој случај органот за сани-
тарна инспекција; 

2) тој што пушта во промет животни прехрани 'I 
предмети, кои подлежуваат на надзор, под име ќе а 
не им припаѓа по составот и квалитетот (неточна де-
кларација), а кои би можеле да ги доведат потрошува-
чите во заблуда во поглед на потеклото, квалитетот 
или вредноста на предметот и да бидат штетни за 
здравјето; 

3) тој што става во промет животни прехрани или 
други предмети што не биле подложени на задолжи-
телна претходна контрола од страна на органот за са-
нитарна инспекција; 

4) тој што одбегнува или го отежнува здравстве-
ниот надзор над животните прехрани и предмети што 
подлежуваат на надзор; 

5) тој што држи односно производи прехрани во 
нехигиенски простории; 

б) тој' што не ќе постапи по наредбата од здрав-
ствениот орган за работењето со животните прех.рани 
издадена со цел да се заштити здравјето на потрошу-
вачите. 

Ако се сторени прекршоците од претходниот став 
од материјална заинтересираност сторителот ќе се ка-
зни со парична казна до 50.000 динари. 

Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни за 
прекршок лицето што го одбегнува здравствениот над-
зор на кој што подлежува по прописите од оваа 
уредба. Покрај казната ќе се изрече и заштитна мерка 
забрана да се запосли во претпријатие и дуќан за про-
изводство односно промет на животни прехрани." 

6) Членот 20 се укинува. 
Член 104 

Во Уредбата за оснивање детски јасли, од 15 септември 
1948 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 81/48) 
Членот 20 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

прекршок директорот на претпријатието, како и друго 
одговорно лице: 

1) ако во определениот срок не основа детски 
јасли или детска градинка чие што оснивање му е 
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ставено во должност на претпријатието, установата 
или организацијата; 

2) ако не ги преземе сите потребни мерки за обе-
збедуваше потребни финансиски и други средства за 
оснивање и издршка детски јасли и детски градинки." 

Член 105 " 
Во Уредбата за задолжителна служба на фармацеутите 

во државна служба, од 15 септември 1948 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 81/48) 

Членот 5 се менува и гласи: 
Г „Со парична казна до 10.000 динари или со казна 

ватвор до триесет дена ќе се казни за прекршок лице 
кое подлежува на задолжителна служба -по оваа 
уредба: 

1) ако во срок од триесет дена по завршеното 
школување не му се пријави на Советот за народно 
здравје и социјална политика на Влада.та на ФНРЈ; 

^ 2) ако во определениот срок не се јави на дол-
ност според распоредот од надлежниот државен орган, 
,или без одобрение од надлежниот државен орган ја 
напушти службата." 

Член 106 
,Во Уредбата за отклонување на половите болести, од 

14 ноември 194Ѕ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 99/48) 

а) Членот 14 се менува и глас,и: 
„Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за 

прекршок лицето што одбегнува лекување иако анае 
/дека е болно од полови болести, или кое без оправдан 
разлог го прекине започнатото лекување." з 

4 б) Членот 15 се менува и гласи: 
'V " „Со парич,на казна до 5.000 динари ќе се казни за 

'прекршок лице кое ќе одбие или одбегнува да се пре-
,гледа, а должно е тоа да го стори по чл. 5 и 10 од оваа 
уредба. Покрај казната ќе се изрече и заштитна мерка 
(забрана да ,се запосли во дуќаните и установите спо-
менати; во чл. 5 од оваа уредба. 

Со парична казна до 5.000 ди,нари ќе се казни за 
прекршок лице кое ќе одбие или одбегува да ги даде 

,сите или некои податоци за изворот на зараѕата или 
кое ќе даде невистинити, податоци за тоа, или на неко! 
1друг начин го пречи проиајдувањето на овој! извор, 

в) Членот 16 се менува и гласи: 
„,Со пари,чна казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршокот лекарот: ' 
1) кој за половото оболение не ќе поднесе пријава 

во смисла на чл. 9 од оваа уредба; 
2) кој со пријавата не ќе поднесе и податоци за 

изворот на заразата, иако му е тој познат; 
3) кој не ќе упати на преглед лице за кое сом,нева 

дека болува од полова болест (чл. 6); 
1 4) кој не ќе постапи по чл, 7 од оваа уредба," 
. г) Членот 17 се менува! и гласи: 
- „Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

прекршок лекарот или друго лице од здравствената 
струка кое в; - и преглед или лекување на отворено 
место или во присуство на непознати лида." 

Член 107 " " 
Во Уредбата за отклонување на трахома, од 4 ноември 

1918 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 99/48 

Членот 14 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за 

прекршок: 
1) лице кое знае дека болува, од трахома, а одбе-

гнува или неовластено го прекинува лекува,њето; 
2) лекар кој не ќе постапи по одредбата од 4 л. 5, 

7 или 8 од оваа уредба." 
Член 108 

Во Уредбата за отклонување на ендемиски сифилис, од 
И март 1919 

(„Службен лист ,на ФНРЈ", бр. 23/49) 
а) Членот 9 се менува и гласи: 
„Со паричн,а казна до 2.000 динари ќе се казни за 

прекршок лицето: . 

1) кое не ќе се одзове на преглед на кој е должно 
по оваа уредба; А 

2) кое ,неовластено го прекинува или го одбегнува 
започнатото лекување." 

б) Членот 10 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 

прекршок лекар: 
1) кој не ќе го повика на задолжително лекување 

лицето за кое знае дека е болно, или н,е ќе изврши! 
задолжителен преглед на сите членови од домаќин-
ството во кое што живее болното лице; 

2 ) кој не води точна евиденција за болните лица 
во својот реон. 

Со парична казна до 5.000 динари или со казна 
затвор до петнаесет дена ќе се казни за прекршок ле-
кар кој не се одзове на позивот за задолжително уче-
ство во отклонување^) на ендемиекиот сифилис." 

Член 109 
Правилник за пренесување мртовци, од 25 мај 1948 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/48) 
Наместо одредбата од членот 16 се пропишува 

следна одредба: 
„Со парична казна до 1.500 динари ќе се казни за 

прекршок лице кое без одобрение пренесува леш од 
лице што умрело од болест која не е заразна. 

Со парична казна до 3.000 дина,ри ќе се казни за 
прекршок лице кое без одобрение пренесува леш од 
лице што умрело од зара,зна болест. 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
прекршок лице кое без одобрение ќе закопа леш од 
лице или ќе ископа закопан леш." 

Член 110 
Правилник за бележење против дифтерија, од 20 ја-
,; нуари 1949 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/49) 
'" Наместо одредбата од чл. 15 се препишува следна 
Одредба,: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
прекршок: 

1) ,родител односно лице кое се грижи за дете, кој 
детето што е подлежно задолжително бележење против 
д,ифтерија не ќе го бележи во определеното време 
(чл. 1 точ. 1 и 3 од Правилникот за бележење од 
дифтерија); 

2) упра,вник на детски дом, јасли или друга детска 
установа кој во определено време не ќе подвргне на 
задолжително бележење против дифтерија дете што е 
подлежно на тоа (чл. 1 точ. 2 од Правилникот за беле-
жење против дифтерија); 

3) лекар кој ќе изврши бележење противно на про-
писите донесени врз основа на Општиот закон за 
отклонување и спречување на заразните болести (чл. Ѕ 
и 7 од Правилникот за бележење против дифтерија)." 

Член 111 
Наредба за пропишување, издавање и наплатување 
лекови, од 9 јуни 1948, донесена од Претседателот на 
Комитетот за заштита на народното здравје на Владата 

на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/48) 

Наместо одредбата од точ. 13 се пропишува следна 
одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
п,рекршок: 

1) лекар кој пропишувајќи лек за дете не ќе ја 
означи на рецептот и староста на детето, а бил должен 
тоа да го означи; 

2) ветеринар кој не ќе го означи на рецептот ви-
дот на животното, како и неговиот сопственик; 

. 3) апотекар кој ќе издаде л,е,к ,по рецепт што не 
е Јасен или се пречекорени макс,имал,ни дози, без до-
звола за тоа, или се ингредкенции инкопатибилин, а 
претходно н,е се согласил за тоа со лекарот што го 
пропишал рецептот; 
т,аптИ а п о т ^ ? 1 р К0Ј' н в кг издаде веднаш лек по ре-
цептот на КОЈ е означено жсКос, аѕШгшс Ц,ЈЦ грепси-
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1иш Т шета С ИЛИ кој ќе одбие да издаде лек на смет-
ка на установата која ги плаќа лековите за своите 
членови и членовите на нивните фамилии, или кој ќе 
издаде повторно лек по рецепт на кое е означено ѕпоп 
тереските или ќе одбие да издаде лек во случај на 
хитност на лице од сиромашна положба." 

Член 112 
Наредба за задолжителна пријава на туберкулоза, од 
28 јануари 1949, донесена од Претседателот на Коми-
тетот за заштита на народно здравје на Владата на 

ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/49) 

Наместо одредбите од точ. 7 и 8 се пропишува 
следна одредба: 

„Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за 
прекршок лекар односно раководител на здравствена 
установа кој во поглед на пријавувањето на оболевме 
од туберкулоза ќе постапи противно од прописите до-
несени врз основа на Општиот закон за отклонување 
и спречување заразни болести (точ. 2 од Наредбата 
за задолжителна пријава на туберкулоза). 

Со парична казна до 2.000 динари за прекршок 
ќе се казни матичар кој во срок од три дена од денот 
на пријавата на смртта на болниот не му го пријави 
на надлежниот орган смртниот случај од туберкулоза 
(точ. 3 од Наредбата за задолжителна пријава ма ту-
беркулоза)." 

Член 113 
Наредба за бележење против туберкулоза, од 7 април 
1959, донесена од Претседателот на Комитетот за за-

штита на народното здравје на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/50) 

Наместо одредбата од точ. 12 се пропишува след-
на одредба: 

„Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за 
прекршок: 

1) родител односно лице кое се грижи за детето, 
ако детето подложно на задолжително бележење про-
тив туберкулоза не го бележи вопшто или во опре-
деленото време; 

2) лице кое ,подлежи на задолжително бележење 
против туберкулоза ако не се бележи воопшто или во 
определеното време; 

3) лекар и друго службено лице кое во поглед на 
бележењето против туберкулоза ќе постапи противно 
на прописите донесени врз основа на Општиот закон 
за отклонување и спречување на заразните болеста 
(точ. 1—5 од Наредбата за бележење против тубер-
кулоза). 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за 
прекршок лека,р што не ќе се одзове на позив за вр-
шење бележење." 

VI. 
Прекршоци во областа на културата и 

просветата 
Член 114 

Во Уредбата за прегледување филмовите за јавно при-
кажување, од 4 април 1949 

(„Службен лист -на ФНРЈ", бр. 29/49) 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1) раководителот односно одговорниот службеник 

на претп,ријатието што врши расподелба на филмови, 
ако отстапи филм кој не е одобрен за јавно прикажу-
вање; А 

2) раководителот односно одговорниот службеник 
или наместени: на кино, ако прикаже филм јавно КОЈ 
не е одобрен за јавно прикажување; 

3) раководителот односно одговорниот службеник 
на претпријатието што врши ,расподелба на филмови, 
ако отстапи филм чија содржина е изменета без прет-
ходно одобрение од комисијата', осем во случаи на 

небитни ск-ратувања поодделни филмски копии поради 
оштетување. 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни: 
1) раководителот односно одговорниот службеник 

на претпријатието што врши ,расподелба на филмови, 
ако отстапи филмска копија која не е снабдена со уве-
рение за одобрување на филмот за јавно прикажу-
вање; 

2) раководителот односно одговорниот службеник 
или наместеник на кино, ако прикаже јавно филмска 
копија која не е снабдена со уверение за одобрување 
на филмот за јавно прикажување." 

Член 115 
Во Уредбата за оснивање и работење на културно" 

просветните установи, од 21 декември 1949 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 107/49 и 27/50) 
а) Членот 13 се менува и гласи: 
„Раководител на културно-просветна установа од-

носно друго одговорно лице ќе се казни за прекршок 
со парична казна до 10.000 динари: 

1) ако културно-просветната установа започне пред 
да и бидат одобрени правилата или пред да биде при-
јавена установата до органот на народниот одбор на-
длежен за просвета поради евиденција; 

2) ако културно-просветната установа не води за-
писници за своето работење или книговодство за ма-
теријалното поодување; 

3) ако не се поднесе пријава за престанокот на 
културно п,росветната установа." 

б) Членот 14 се менува и гласи: 
„Покрај казната од чл. 13 на оваа уредба може 

да се изрекне и заштитна мерка времена забрана на 
работењето до една година или трајна забрана на ра-
.ботењето на културно-просветната установа." 

Член 116 
Во Општата уредба за стипендиите, од 25 октомври 

1951 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51 и 49/51) 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 10.000 динари или со казна 

затвор до триесет дена ќе се казни за прекршокот 
лицето кое во молбата за стипендија односно за по-
мошта ќе цитира невистинити податоци за својата 
имотна состојба или имотната состојба на членовите 
од својата фамилија." 

Член 117 
Во Наредбата за задолжителното испраќање на печа-
тените работи до Библиографскиот институт, од 16 
јануари 1951, донесена од Претседателот на Советот 

за наука и култура на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/51) 

Наместо одредбата на точката 10 се пропишува 
следна одредба: 

„Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 
за прекршок директорот односно одговорниот слу-
жбеник на печатарско^ или издавачкото претпр,ија-
тие кој ќе постапи противно на прописите за задол-
жително и,спраќање на печатени творби (точ. 1, 2, 
4 - 9 на Наредбата за задолжителното ,испраќање на 
печатените ствари до Библиографскиот институт). 

За прекршокот од претходниот став правното 
лице ќе се казни со парична казна до 10.000 динари." 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 118 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престануваат да важат сите други одредби во уред-
бите и во другите прописи издадени од Владата на 
ФНРЈ со кои се определуваат прекршоци и иропишу-
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ваат казни за нив, доколку не се опфатени со одред-
бите на оваа уредба. 

Со тој ден престануваат да важат и сите одредби 
во уредбите и во другите прописи издадени од Вла-
дата на ФНРЈ со кои е определена надлежноста за 
водеше а дм и н истративн о - ка з н е н ат а постапка, доколку, 
се во спротивност со одредбите на Основниот закон 
за прекршоци. 

Член 119 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
(Република Југославија". 

12 декември 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Потпретседател на Советот за законодавство 
И изградба на народната власт на Владата 

на ФНРЈ 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

. - 535. 

Врз основа на чл. 54 од Уредбата за данокот на 
доход („Службен лист на, ФНРЈ", бр. 71/48), а по 
предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ Вла-
дата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

I. За пресметување данокот на доход на селско? 
стопанските домаќинства се пропишуваат следните 
стопи: 1 

Даночната основица Даночна стопа 
До 30.000 од 4 до 6 
од 30.000 до 80.000 — — — - - II 4,5 „ 8 
II 801000 „ 120.000 — — — II 5,5 1, 12 
II 120.000 „ 160.000 — — — II 7 „ 16 
II 160.000 „ 200.000 — — — II 9 1) 20 
и 200.000 „ 250.000 ЈТ- — — — „ 13 ' „ 26 
II 250.000 „ 300.000 — — — . - „ 20 „ 32 
II 300.000 „ 400.000 — — II 24 ,, 45 
II 400.000 „ 500.000 " — — — II 34 „ 50 
II 500.000 „ 600.000 — — — . . II 45 „ 55 
II 600.000 „ 700.000 — — — , - II 50 „ 60 
II 700.000 „ 800.000 — — — II 55 ,, 65 

преку 800.000 — — — преку 60 
со тоа да максималниот износ не преминува 70%. 

На приходите отечени од окуќница и друго лично 
стопанство селско стопа,нските дома.ќинства што се за-

на даночната основица 
до 6.000 

од 6.000 „ 12.000 „ 150 
II 12.000 „ 20.000 V 330 
II 20.000 „ 30.000 650 
П 30.000 „ 50.000 " 1.200 
II 50.000 „ 80.000 3.000 
II 80.000 „ 120.000 7.200 
II 120.000 „ 160 000 15.600 
II 160.000 „ 200.000 31.600 
II 200.000 „ 250.000 57.600 

\ преку 250.000 92.600 

чланети во селан,ските работ,ни задруги плаќаат данок 
на доход на селско-стопанските домаќинства за 30%; 
помал од другите обврзници со оваа даночна форма. 

Право на плаќање данок во смисла на претход-
ниот став припаѓа на оние домаќинства што ст,апиле 
во селаиски работни задруги пред истекот на првата 
половина на годината за која се врши разрез на да-
нокот. 

На лицата што садат тутун што ќе ја испорачаат 
целата договорена количин,а им се внесува во осно-
вицата за пресметка на данокот само 80% од приме-
ната надокнада. 

Вредност,а на туѓата работна сила употребена на 
работите околу обработката на тутунот, памукот, лоз-
јата и за други сезонски работи кои најголем дел на 
селско-стопанските домаќинства ги врши со туѓа ра-
ботна сила им се признава како режија при пресм,е-
тувањето на даночната основица. Висината на надни-
цата за пресметување вредноста на туѓата работна 
сила како и работите за кои што вредноста на упо-
требената туѓа работна сила ќе се призна како! режија 
ја определ,ува министерот на финансиите на народната 
република во согласност со претседателот на советот 
за сел,ско стопанство и шумарство. 

Одредбите од претходните два става се однесу-
ваат на сите домаќинства што имаат приходи За ту-
тун, памук и лозја без оглед дали се во прашање сел-
ско-стопански домаќинства или не. 

II. Данок на доход на задруги и задругари пла-
ќаат: 

1) Земјоделските задруги на приходите што им ги 
делат на задругарите спрема работењето -— по про-
порционалната стопа од 3%. 

Земјоделските, задруги не плаќаат данок ,на оној 
дел од доходот кој се внесува во задружните фон-
дови, без оглед за која цел се наменети овие фондови. 
' 2) Занаетчиските и другите задруги на приходите 
кои се внесуваат во задружните фондови — по про-
порционалната сто,па од 4%, осем приходите кои се 
ослободени по чл. 28 од Уредбата за данокот на до-
ход, а на приходите што им се делат на задругарите 
според работењето - по пропорционалната стопа 
од 5%. 

3) Доколку задругите го делат на членовите до-
ходот и с,поред уделите односно според обемот на 
нивното работење со задругата, на така поделен до-
ход плаќаат данок за 25% помал од данокот пресме-
тан по стопата на данокот на доходот на селско-сто-
панските домаќинства. 

Во овој случај пресметувањето на данокот се 
врши според доходот кој просечно отпаѓа на едно 
домаќинство. 

III. За пресметување данокот на делот од дохо-
дот кој занаетчиските домаќинства го остваруваат од 
стопанската дејност се пропишуваат следни стопи: 

Даночна стопа 
2,5% 

3% од основицата преку 6.000 
12.000 
20.000 
30.000 
50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 
250.000 

4-; 4% „ II II 
-К 5,5% „ И II 

9% „ II П 
-К 14% II II 
-К 21% II II 
Н- 40% „ II II 

65% „ II II 
Ч- 70% И II 
4-. 75% „ II II 
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Занаетчиските домаќинства кои се занимаваат со 
квалитативно занаетчиско производство, како и оние 
кои се занимаваат со уметнички и специјални занаети, 
ќе плаќаат данок до 50% помал од данокот пресметан 
по погорните стопи. 

Владата на народната република може на занает-
чиските домаќинства да им го намали данокот до 5% 
за држање на секој ученик од стопанството чие што 
учење не преминало две години. 

Занаетчиските домаќинства, кои во своето рабо-
тење користат туѓа работна сила ќе плаќаат данок до 
20% поголем од данокот пресметан по погорните 
стопи. Учениците во стопанството не се сметаат за 
туѓа работна сила. 

Поблиски прописи за применувањето одредбите 
од претходните ставови ќе донесе владата на народ-
ната република. 

од 

I .1. I I . I.' I 

^ .. ' - , л -

^ Занаетчиските домаќинства кои покрај доходот од 
стопанската дејност имаат и доход од имот плаќаа! 
да,нок на доход од имотот по скалата на данокот на: 
доход од имотот и тоа по стопата која одговара на 
собирот на доходот од стопанската дејност и имотот. 

За доходот од стопанската дејност се применува 
стопата од соодветната скала која одговара на виси-
ната на тој доход. А 

Вкупниот износ на данокот во никој случај не 
може да биде понизок од данокот по скалата за дано-
кот од стопанската дејност примените на вкупниот 
доход на занаетчиското домаќинство. К 

IV. За пресметување данокот на доход од дру-
гите занимања се пропишуваат следни стопи: 

На даночната основица Даночна стопа 
ДО 12.000 3% 

12.000 II 20.000 360 дин 4- 5% од основицата преку 12.000 
20.000 II 30.000 760 II -К 7% II II 20.000 
30.000 II 50.000 1.460 II 9% II II „ . 30.000 

„ 50.000 
„ ," 80.000 

120.000 

50.000 II 80.000 ' 3.260 II 14% II II 
„ . 30.000 
„ 50.000 
„ ," 80.000 

120.000 
80.000 II 120.000 7.460 II Н- 25% II II 

„ . 30.000 
„ 50.000 
„ ," 80.000 

120.000 120.000 II 160.000 17.460 II 48% II II 

„ . 30.000 
„ 50.000 
„ ," 80.000 

120.000 
160.000 II 200.000 36.660 II во% II II 160.000 
200.000 И 250.000 60.660 II Ч- 65% II II 200.000 
250.000 II 300.000 93.160 II Н- 70% II II 250.000 

преку 300.000 128.160 II И-, 75% II II „ . 300.000 

За пресметување данокот од имотот се пропишуваат следни стопи: 
На даночната основица 

од 
до 12.000 

12.000 II 20.000 1.200 дин -К 18% 
20.000 II 30.000 2.640 II гН 20% 
30.000 II 50.000 4.640 II Н" 30% 
50.000 II 80.000 10.640 И :ч- 40% 
80.000 II 120.000 22.640 II Ч- 60% 

120.000 II 160.000 46.640 II Ч-Ј 70% 
160.000 II 200.000 74.640 И 80% 
200.000 и 250.000 106.640 II Ч- 85% 

преку 250.000 149.140 II Н- 90% 

-л 

За случај на мешовити приходи (од занимања и 
имот) ќе се применуваат во сето прописите како и за 
занаетчиските домаќинства. 

V. 1) Носачите, тестерашите, уличните продавачи 
на весници, чистачите на обувки и слични работници 
плаќаат данок во следни износи: 
а) во местата до 5.000 жители 200 динари годишно 
б) „ „ „ 20.000 „ 300 
в) „ ,. „ 50.000 „ 400 II и 
г) „ „ „ 100.000 „ 600 
д) „ „ преку 100.000 „ 800 II К 

2) Добитници на опклада на трки, спортски и 
други приредби по стопата од 10%; 

3) Забавни дуќани што патуваат 3 % од изврше-
ниот промет; и 

4) Сите други дуќани што патуваат во постојанен 
годишен износ од 400 динари. 

VI. Основиците за пресметка данокот на доход се 
заокружуваат и тоа: 

а) основиците до 100.000 динари се заокружуваат 
на цели 1.000 динари, со тоа износите до 500 динари 
да се заокружуваат на пониската илјада, а износите 
преку 500 динари на повисоката илјада динари; 

б) основиците преку 100.000 динари се заокружу-
ваат на цели 5.000 динари, со тоа износите до 2.500 
динари да се заокружуваат на пониските цели пет ил-
јади динари, а износите преку 2.500 динари на пови-
соките цели пет илјади динари. ^ 

Даночна стопа 
од 6 до 10% 

од основницата преку 12.000 
20.000 
30.000 

„ - 50.000 
„ " „ „ 80.000 

120.000 
160.000 
200.000 
250.000 

VII. Во случајот каде што се определени со ова 
решение оквирните стопи владата на народната репуч 
блика ќе пропише во границите на дадените рамки ко-
нечни стопи за својата територија, водејќи при тоа 
сметка за принципите за определување даночни стопи 
кои се поставени со Уредбата на Владата на ФНРЈ за/ 
данокот на доход. 

VIII. Данокот - по повисоката даночна стопа не 
може да биде поголем од данокот по најблиската по-
ниска стопа наголемен со разликата на даночната 
основица поради која би имало да се примени пови-
соката даночна стопа. 

IX. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", со тоа по овие стопи 
да ќе се изврши разрезот на данокот и за 1951 година. 

Б,р. 23938 
15 декември 1951 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, с. р. 
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536. 

Врз осно,ва на чл. 18 од Уредбата за, контрола на 
увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10 и 
90/48), а во врска со Указот на Президиумот на На-
род,ната скупштина на ФНРЈ за укинување советите 
на Владата на ФНРЈ: за енергетика и екстракти,виа 
индустрија, за машиноградба, за преработувачка инду-
стрија и за г,радежни работи и за оснивање Советот 
за индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/51), Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТАВАЊЕТО ВОН СИЛА НА НАРЕДБАТА ЗА 
РЕВИЗИЈА НАБАВКИТЕ НА МАШИНИ И УРЕЃАИ 

ОД УВОЗОТ 
1. Се укинува Комисијата за ,ревизија набавките 

да машини и уреѓаи од увозот при Советот за маши-
ноградба на Владата на ФНРЈ, основана со Наредбата 
за ревизија набавките на машини и уреѓаи од увозот 

'.(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/51). 
2. Работите од надлежноста на Комисијата за ре-

,визија набавки на машините и урснаите од увозот при 
Советот за машиноградба на Влада,та на ФНРЈ се пре-
несуваат во надлежност на органите на народните ре-

,публики кои ќе ги определат влад,ите на народните 
републики. 

3. Се става, вон сила Наредбата за ревизија набав-
ките на машини и уреѓаи од увозот. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федерат,и,вна На-
род,на Република Југославија". 

Бр. 717 
12 декември 1951 година 

0 Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

537. 

Врз основа на чл. 51 од Уредбата за извршување 
на буџетот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/47), 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА СМЕТКИТЕ ЗА РАБОТИ И 
ИСПОРАЧКИ НА ТЕРЕТ НА БУЏЕТОТ ЗА 1951 

ГОДИНА 
1. Корисниците на буџетските инвестициони кре-

дити и буџетските акредитиви должни се најдоцна 
до 31 декем-в,ри 1951 година да ги ликвидираат сите 
свои обврски што проистечуваат од завршните работи 
и извршените испорзчки во буџетската 1951 година. 

2. Банките при кои што корисниц,ите имаат отво-
рени буџетск,и кредити (акредитиви) ќе п,римаат на-
лози за ис,плата заклучно со 31 декември 1951 го-
дина. Налозите што се испраќаат по пошта треба да се 
предадат порано, како би стасале во банките најдоцна 
до 31 декември заклучно. Налозите примени после 
овој срок банката ќе ги враќа некзвршени. 

Од горното се изземаат налозите за исплата на 
пресметковните ситуации на изводачите на работите 
за градежните работи извршени во месец декември 
1951 година, кои банките ќе ги примаат и ликвиди-
раат на терет на буџетот за 1951 година до заклучно 
31 јануари 1952 година. Со налозите за исплата на 
ситуациите на изводачите на ,работи - се изедначуваат 
и налозите за рефундација на и,нтер,ните фактури на 
стопанските претпријатија за изработена спрем,а и за 
извршено идаестицираио одржување во сопствена ре-
жија во месецот декември 1951 гтшиа. 

3. Банките ќе ги ликвидираат само оние налози 
за исплата за кои што корисниците на буџетските кре-
дити (акредитиви) имаат гожриќе. По исклучени е, 
г,радежните работи на објектите на задолжителниот 
и незадолжителниот план ба,н,ката ќе ги исплатува во 
рамките на одобрените квоти за градежни работи од-
носно во гр,аниците на износите одобрени со ревиди-
ра, ннте насловна, ,списоци. Разли,ката помеѓу повисоките 
и пониските цени на материјалите за гра,дење за об-
јектите од задолжителниот план, банките ќе ја испла-
туваат само до висината на одобрените дополнителни 
средства за тга цел. 

4. Налозите за распоред на одобрените и налозите 
за изменување на веќе 'рас,поредените буџетски инве-
стициони кредити наредбодателите ќе можат да ги 
поднесуваат до банките најдоцна до 25 декември 1951 
година. 

5. Непридржувањето кон овие прописи ќе се смета 
како финансиски прекршок. 

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

Бр. 23471 
4 декември 1951 година 

Белград 
Министеп на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Млленгије Попов-и, с. р. 

538. 

Врз основа н,а чл. 3, 4 и 31 од Уредбата за над-
лежноста за определување и контрола на ц,ените к 
тарифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), а во 
в,рска со чл. 1 и 2 од Уредбата за изме,нувања и до-
полнувања на Уредбата за слободна про,дажба и це-
ните од стоките на ши,роката потрошувачка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), издаваме 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ И ЦЕНИТЕ НА ПРИ-

РОДНИТЕ ВИНА И РАКИЈА 
1. Производителите на природните вина и ракија 

— државните селско-стопанск,и добра, селанските ра-
ботни задруги, о,пштите земјоделски задруги, лозјар-
ските задруги и приватните производител,и, можат сво-
ето ви,но и ракија слободно да го продаваат на це-
лата територија на Федеративна Народна Република 
Југославија по цените кои одговараат на пазарот. 

Произв,од,ителите не смеат на пазарите да крчмат 
вино и ,р,акија. 

2. Купување на големо на природни вина и ра-
кија од произв,одителите можат слободно да вршат 
на целата територија ,на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија само оние специјализовани држав-
ни претпр,ијатија за пр,омет со алкохолни пијалоци на 
кои што ќе им издаде за тоа овластување советот за 
промет со стоки на владата на народната република. 

Советот за промет со стоки на владата на народ-
ната република може да овласти поодд,ел,ни поголеми 
угостителски претприја,тиј,а кои се за тоа оспособени 
(достаточен капацитет на визбите, стручност за од-
гледување на вино и сл.), да можат да купуваат при-
родни вина и ракија од производителите на целата 
територија на Федератив,на Народна Република Југо-
славија, и тоа само за подм,ирување на своите по-
треби. 

3. Околиските задружни сојузи можат слободно 
да купуваат на големо ,природни вина и ракија од 
производителите само на подрачјето од својата око-
лија односно место а општите земјоделски задруги 
можат да ги вршат овие купувања само од с,во,ите 
членови, и тоа по цените кои одговараат на 'пазарот. 

4. Угостителските претпријатија можат слободно 
да купуваат природни ви,на и ракија од производите-
лите само за подмируваше на своите потреби и тоа 
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на под,рачјето од својата околија, а по цените кои 
одговараат на пазарот. 

5. Сортите вина можат да се пуштат во промет 
во угостителските претпријатија само во затворени 
шишиња со оригинално паковање и етикета на која 
ќе биде точно назначено: видот на виното, назив на 
производителот (претпријатието) кое го пушта виното 
во промет, јачина, година на бербата и др. 

Како изразито сортен вина се сметаат следните 
видови на вина: сите мускати, радески ризлинг, тра-
жшнец, совињон со семијон, зелен силванец, фур и и кг, 
слте бургундци, каберне, жилавка, благана^ малата, 
багрина, црмнпчко црно, дингач, грк, метарски теран, 
гаме, кркошија-пиргавец, мараштина, мерло, мославец 
(фурминт-шипон), сансегет, вугава, аликант-буше, ,рад-
гонска ранана (бувије) ,и рефошко. 

Под сортен вина во смисла на оваа наредба се 
сметаат само оние вина кои се застапени приближно 
за 100% од соодветниот вид. 

На кој начин производителите (специјалозованите 
државни претпријатија за промет со алкохолни пија-
лоци, државните селско-стопански добра, лозјарските 
задруги) ги утврдуваат вината како сортен во смисла 
на оваа наредба ќе се определи со одделно напат-
ствие. 

6. Поблиски напатствија за ценит,е по кои што 
д,ржавните претпријатија ќе ги купуваат од,носно про-
даваат вината и ракијата, ќе донесува, по потреба, 
Уредот за цени при Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ во согласност со Управата за цени 
при Министерството на финансиите на ФНРЈ. 

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за промет и цените на 
природните вина и ракија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26 51), како и сите други прописи што Се во спро-
тивност со про,писите од оваа наредба. 

8. Оваа наредба ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службен,иот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 16560 
14 декември 1951 година 

Белград 
'Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

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

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

539. 
Врз основа на чл. 17 од Законот за еднообразното 

сметководство пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ВОДЕЊЕ НА КНИГОВОДСТВОТО КАЈ СЕЛАН-

СКИТЕ РАБОТНИ ЗАДРУГИ 
Сите селански работни задруги должни се да го 

применуваат следниот 
СМЕТКОВЕН (КОНТЕН) ПЛАН ЗА (ПЛАНСКИТЕ 

РАБОТНИ ЗАДРУГИ 
Главна сметка Помошна сметка 

1. Благајна 1. Редовна сметка на банката 
2. Текуќа сметка 2. Вонредни кредити 

3. Сезонски кредити 
, 4. Долгорочен кредит за фи-

нансирање на инвестициите 
5. Издвоени краткорочни 

средства 
6. Издвоени долгорочни 

средства 
7. Купувачи1" 
8. Добавувачи"1 

9. Обврски за придонеси 

Главна сметка Помошна сметка 
10. Други побарувања и 

обврски 
3. Продавници и соп-

ствени претпријатија 
1. Продавници 
2. Сопствени претпријатија 

4. Добиток л 
1. Работен добиток 
2. Продуктивен добиток 
3. Подмладок на добиток 
4. Добиток на храна 
5. Ситен добиток 

5. Материјали 
1. Набавка 
2. Семе и расади 
3. Храна за добиток и 

простирка 
4. Потрошни материјали 
5. Ситен инвентар 
6. Други материјали 

6. Производство 
7. Производи 

1. Растениски производи 
2. Производи од добиток 
3. Преработки 
4. Производи од помошни 

дејности 
, 5. Непланирани производи -
8. Финансиски резултат 

1. Реализација на растениски 
I производи 

2. Реализација на добиток 
' 3. Реализација на производи! 

Од добиток 
4. Реализација на преработки 
5. Реализација на непданирани 

производи 
6. Приходи и расходи на ^ 

продавниците 
7. Финансиски резултат на 

претпријатието 
8. Непроизводни приходи и , 

I расходи 
9. Задругари 

1. Земјишни уддели 
2. Односи за внесениот 

инвентар 
3. Пресметка со задругарите 

за работа 
4. Други односи со 

задругарите 
10. Разни сметки 

1. Хартии од вредност 
2. Временски разграничувања 

-ј 3. Благајна на бонови 
11. Основни средства 

3. Основни средства 
2. Инвестиции во тек 

12. Фондови 
1. Фонд на задружните 

, основни с,редства 
2. Фонд на основните 

1 средства 
3. Исправки на вредноста 

' 4. Амортизационен фонд 
- 5. Фонд на обртните средства 

6. Фонд за социјална помош 
7. Натурален резервен фонд 

г 8. Паричен резервен фонд 
9. Фонд за културно-про-

светен цели 
4) Селанските работни задруги кои не се во мо-

жност да ги водат одделно купувачите и добавувачите 
ќе ги водат заеднички на помошната сметка 7 Купувачи 
и добавувачи, во кој случај помошната сметка 8 оста-
рува слободна. 
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2) Сите сериски работни задруги должни се да оставаат биланс по следната задолжителна билансна 
шема: 

СЕЛАНСКА РАБОТНА ЗАДРУГА 
Во 

БИЛАНС НА ДЕН 

АКТИВА 

Сметка Назив на контото Износ 

ПАСИВА 
ММ-ЈЈ 

Сметка Назив на контото Износ 

А) СРЕДСТВА 
I. Основни средства и изградба 

г,21/1 Основни средства 
ј 4/1 Работен добиток 
' 4/2 Продуктивен добиток 
11/2 Инвестиции во тек 

II. Обртни средства 
1. П а р и ч н и 

' 1 Благај,на 
10/3 Благајна ма бонови 

2/1 Банка-редовна сметка 
/2/7 Купувачи 
'2/8 Добавувачи 
^4/3 Подмладок на добиток 
'4/4 Добиток на храна 
4 / 5 Ситен добиток 
5/2 Семе и расади 
/5/3 Храна за добиток и простирка 
-5/4 Потрошни материјали 
5/5 Ситен инвентар 

л5/6 Други материј,али 
'6 Производство 
-3/1 Продавници 
3/2 Сопствени претпријатија 
9/3 Пресметка со задругарите за работа 

10/2 Временски разграничувања 
7/1 Производи од расте ниско производ. 
7/2 Производи од производ, на добиток 
7/3 Производи од преработки 
7/4 Производи од помош, дејности 
7/5 Непланиранн производи 
5/1 или — Салдо на сметка на набавки 

III. Издвоени средства 
2/5 Краткорочни средства 
2/6 Долгорочни средства 

Б) ДРУГА АКТИВА 
IV. Друга актива 

10/1 Хартии од вредност 
9/4 Други односи со задругарите 

2/10 Други побарувања и обврски 
8 Финансиски резултат (негативен) 

Вкупно: 

А) ПЛАНСКИ ИЗВОРИ 
I. Извори на основните средства 

12/1 Фонд на задружните основни сред. 
9/1 Земјишни уддели 
9/2 Односи за внесениот инвентар 

12/2 Фонд на основните средства од 
Фондот за механизација 

12/3 Исправки на вредноста 
2/4 Долгорочен кредит за финансирање 

на инвестиции 
II. Извори на обртните средства 

12/5 Фонд на обртните ,средства 
2/1 Банка (до висината на одобрениот 

кредит) 
2/2 Вонреден кредит 
2/3 Сезонски кредит 

12/7 Натурален резервен фонд 
III. Дополнителни извори 

12/6 Фонд за социјална помош 
12/9 Фонд за културно-прссветни цели 
12/8 Паричен резервен фонд 
12/4 Амортизационен фонд 
8 Финансиски резултат (позитивен) 

Б) НЕПЛАНСКА ИЗВОРИ 
IV. Друга пасива 

9/4 Други односи со задругарите 
2/10 Други побарувања и обврски 
2/7 Купувачи 
2/8 Добавувачи 
2/9 Обврски за придонеси 
2/1 Пречекорување на редовниот кредит 
9/3 Пресметка со задругарите за работа 

Вкупно: 

3) Сите селански работни задруги ќе соста,ват под 
31 декември 1951 година прво биланс според досе-
гашниот контен пла,н, а потоа според новата билансна 
шема, врз основа на што ќе се изврши отворањето на 
книгите под 1 јануари 1952 година. 

4) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на^ Федеративна 
Народна Република Југославија" а ќе се применува од 
1 јануари 1952 година на кој ден престанува да важи 

Напатствието за водење на книговодството кај селаи-, 
ските работни задруги (,,Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 54/49). 

Бр. 23311 
6 декември 1951 година 

Белград 

Министер на фи,нансиите на ФНРЈ, 
инж. Милениче Поповиќ, с. р. 
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540. 
Брз основа на чл. 17 од Уредбата за парична 

кадо шал,а наместо бонови за прех,рана („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 48/51) и во врска со одредбите од 
Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/51), а во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ ЌЕ ГИ ПРЕСМЕТУВААТ И 
ПОКРИВААТ ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА 
ДЕЦА, ЗА ПАРИЧНАТА НАДОКНАДА НАМЕСТО 
БОНОВИ ЗА ПРЕХРАНА И ЗА ИНДУСТРИСКИТЕ 

БОНОВИ 
I. Државните угостителски претпријат,ија, осем 

претпријатијата односно дуќан-ите за општествената 
прехрана од разли,ката помеѓу продавната цена на уго-
стителската услуга и цената на угостителската услуга 
(пазаришна добив) ги покриваат и: 

а) паричните надокнад-и наместо бонови за пре-
храна што ги исплатуваат претпријатијата по пропи-
сите од Уредбата за парична надокнада наместо бо-
нови за прехрана; 

б) придонес на фондот за исплата на детскиот 
додаток по прописите од Уредбата за додатоци на 
деца; и 

в) износот што и се плаќа на Народната банка на 
ФНРЈ за индустриски бонови кои ги издава претпри-
јатието на своите работници и службеници. 

II. Издатоците од точ. 1 на ова напатствие прет-
пријатието ги обезбедува во својот платен фонд и ги 
ис,платува како постојанен дел од платите. 

Ако претпријатието нема средства во платниот 
фонд за месец декември за подмирување на издато-
ците од точ. 1 на ова напатствие, потребните средства 
не ги обезбеди од кредитот добивен од Народната 
ба-нка на ФНРЈ, со тоа што ќе го врати тој кредит од 
средствата на разликата на продаваната цена на уго-
стителската услуга и цената на угостителската услуга 
(паза.ришна добив). 

III. Индустриските бонови претпријатието ќе им 
ги издава на своите работници и службеници на досе-
гашниот начин, со тоа што ќе и ја плаќа на Народната 
банка на ФНРЈ противвредноста за тие бонови. 

IV. При правдањето на издадените индустриски 
бонови претпријатието е должно да и' го поднесе на 
Народната банка на ФНРЈ и својот платен список. 

V. Со упоредување^ на податоците од списокот 
на потрошувачите и податоците од платниот список 
Народната банка на ФНРЈ проверува и потврдува на 
платниот список да требувало и ги уплатило претпри-
јатието индустриските бонови за сите лица што имаат 
право да ги примат тие бонови. 

VI. Продажните цани на поодделни угостителски 
услуги во државните угостителс.ки претпријатија не 
можат да бидат по влегувањето во сила на ова напат-
ствие повисоки од оние цени што важеле до 1 ноем-
ври 1951 год,ина, осем ако се определени во смисла на 
одпедбите од Решението за определување продавните 
цени на угостителските услуги во угостителските ду-
ќани на државните угостителски претпријатија, бр. 
14629 од 27 октомври 1951 година. 

VII. Ова напатствие ќе се применува од 1 декем-
ври 1951 година, на кој ден престануваат да важат 
проп,исите што се во спротивност со него. 

Бр. 16157 
28 ноември 1951 година 

Белград 
М-инистер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Министер на финанси,ите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

541, 
Врз основа на точ. 4 од Решението за изменување 

на тарифите во железничкиот сообраќај, точ. 4 од Ре-
шението "за изменување на тарифите во речниот со-
обраќај и точ. 4 од Решението за изменувања на та-
рифите во поморскиот сообраќај („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/51), а во согласност со Претседателот 
на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ, 
пропишуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
З А ДАВАЊЕ ПОВЛАСТИЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ ЗА В О З Е Њ Е ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, 

РЕЧНИОТ И ПОМОРСКИОТ СООБРАКАЈ 
1. Работниците и службениците на државните прет-

пријатија, установи и надлештва кои имаат неп,рекинат 
работен стаж од најмалку 11 месеци во ,едно или по-
веќе ,п.ретп,ријатија, установи или надлетаа, активните 
офицери, подофицерлте, воените службеници, припад-
ниците на Народната милиција и личните пензионери, 
во возењето уживаат по,властица од 50% од редовната 
возна цена три пати годишно во железничкиот, три 
пати во речниот и три пати во поморскиот сообраќај, 
и тоа за одење и враќање (шест патувања). 

Членовите на фамилијата на лицата од претход-
ниот став на оваа точка и фамилија,рните ,пензионери 
ја уживаат оваа повластица еднаш годишно (две па-
тувања). 

Деца од наполнета 4 до наполнета 10 год,ина пла-
ќаат половина од повластената возна цена за возра-
сни лица. 

2. Како членови на поблиска фамилија се сметаат 
брачниот другар и децата помлади од 18 години, а 
ако се на редовно школување до наполнетата 24 го-
дина. 

3. За користење повластицата во возење од точ. 1 
на ова напатствие надлежните дирекции на железни-
ците издаваат два вида легитимации со важност за 
една календарска година, и тоа: 

а) за лицата од првиот став точ. 1 на ова напат-
ствие легитимација обр. П-30, бела боја, и 

- б) за лицата од вториот став на истата точка ле-
гетимација обр. П-31, ружичаста боја. 

Ако е брачниот другар во работен однос и ги 
исполнува условите од точ. 1 на ова напатствие, има 
право на користење само на легитимација обр. П-30. 

4. Легитимациите обр. П-30 и обр. П-31, покрај 
повластицата од 50% од редовната возна цена, даваат 
п,раво и на повластица за патување поради користење 
годишен одмор. За таа цел во легит,имациите постоат 
одделни рубрики за користење на таа повластица. 

5. При требувањето и издавањето на легитимаци-
ите ќе се постапи на следен начин: 

Државните претпријатија, установите, надлештвата 
и здруженијата на пензионерите ќе купат потребен 
број соодветни легитимации од економ атот на дирек-
цијата на железниците. 

Легитимациите мораат да се пополнат четливо и 
точно во сите рубрики и со список на корисниците во 
дупликат ќе се испратат до надлежната дирекција на 
железниците поради заверка, 
у Списокот мора да содржи следни податоци: 

а) во заглавието: точен назив на државното прет-
пријатие, установата или надлештвото; место, околија 
и народна република; 

б) реден број; 
в) презиме, татково име и име на корисникот. 
Под истиот реден број, а под името на носителот 

па правото на повластицата, ќе се цитираат имињата 
на сите член-ови од . поблиската фамилија, за кои се 
требу,ваат легитимациите, а кај децата уште и год,и-
ните на живот-от. За децата постари од 18 години ќе 
се цитир,а дека се наоѓаат на р-едовно школување; 

г) број на легитимацијата; 
д,) број на личната ис,права на корисникот. 
На крај на списокот раководителот на државното 

претп,ријатие, установата или надлештвото ќе ста-ви 
следна клаузула: „Работниците и службениците спо-

X 
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пенали во овој список да се запослени навистина во 
ова претпријатие, установа или надлештво, итн. со ра-
ботен стаж од најмалку 11 месен,и, како и да имаат 
п,раво членовите на нивните поблиски фамилии на 
оваа повластица, тврди (печат на претпријатието, уста-
новата, надлештвото итн. и потпис на раководителот)." 

Вака пополнети легитимации со заверениот список 
се испраќаат, и тоа до: 

Дирекцијата на железниците Белград — од тери-
торијата на НР Србија (без АП Војводина и АО Ко-
смет); 

Дирекцијата на железниците Љубљана — од тери-
торијата на НР Словенија; 

Дирекцијата на железниците Нови Сад — од тери-
торијата од АП Војводина; 

Дирекцијата на железниците Сарајево— од терито-
ријата на НР Босна и Херцеговина и НР Црна Гора; 

Дирекцијата на железниците Скопје — од терито-
ријата на НР Македонија и Автономната Област на 
Космет; 

Дирекција на железниците Загреб — од територи-
јата на НР Хрватска. 

Секоја исправка во легитимацијата мора да биде 
заверена со жиг (печат) и со потпис од раководите-
лот ,на државното претпријатие, установа или надле-
штво итн. 

6. Дирекциите на железниците примените легити-
мации по упоредувањето со списокот ги заверуваат и 
на легитимациите ставаат сув жиг. Сувиот жиг ќе ги 
опфати обете корици на легитимацијата и сите ли-
стови. 

Кај фамилијарните пензионери, како и кај актив-
ните воени лица и припадниците на Народната мили-
ција, кои немаат право на повластица за годишен од-
мор, рубриките во легитимацијата што се предвидени 
за патување на годишен одмор треба да се поништат. 

На легитимациите за деца до 10 години се става 
на кориците жиг „Дете". 

Вака заверените легитимации дирекциите на желе-
зниците му ги враќаат на порачачот заедно со дупли-
катот од списокот. 

7. Државното претпријатие, установа или надле-
штво е должно на почетокот на секое полугодиште, а 
на соодветното место на легитимацијата, да потврди 
со потпис од раководителот и со жиг (печат) дека 
носителот на правото на повластица е во работен 
однос. Заверката за второто полугодиште ќе се извр-
ши најрано од 15 јуни на текуќата година. Без оваа 
потврда легитимацијата не важи за користење повла-
стица. 

Оваа одредба не се однесува до пензионерите и 
до членовите на нивната фамилија. 

Ако работникот или службеникот го промени прет-
пријатието, установата или надлештвото, оваа заверка 
ќе ја изврши новото претпријатие, установа или над-
лештво. Држав,ното претп,ријатие, установа или надле-
штво во кое бил порано запослен, должно е во актот 
за преместување да назначи дали работникот или слу-
жбеникот до,бил легити,мација за повластено возење и 
од која дирекција на железниците. 

На ист начин пензионерот што ќе го промени ме-
стото на живеењето е должен да му поднесе на но-
вот,о здружение на пензио,нерите потврда дали бил 
снабден со легитимација за повластено возење преку 
поранешното претпријатие. 

8. Легитимацијата обр. П-30 дава право на шест 
патувања годишно, односно три одења и три враќања, 
на државните железници. Покрај ова, легитимацијата 
дава право уште и на шест патувања со речните и 
шест патувања со поморските бродови. 

Легитимацијата обр. П-31 дава право на два пату-
вања, односно едно одење и едно враќање, на секое 
од превозните средства споменати во првиот став. 

Пред сское започнато патување со кое и да било 
горе споменато превозно средство корисникот на ле-
гитимацијата е должен да и ја по,днесе на патничката 
благајна (бродска агенција) легитимацијата порад,и 
жигосување со статичниот жиг со дата (со жиг на 

бродската агенција), и да купи возна исправа по по-
властената возна цена за бараната релација, колска 
класа и вид на воз (брод). 

Патникот е должен да купи директна возна исп,ра-
ва од железничката станица, пристаниште или лука на 
тр,гнување до упатната (искрцната) железничка стани-
ца, при,станиште или лука. 

Под поимот патува,ње се подразбира возење на 
пат,ник во еден правец од ста,ницата На т,ргнување до 
у,патната (исцрпната) стан,ица. 

Прекин на ,патувањето е дозволен на железниците 
еднаш при одење и еднаш при враќање во срокот на 
важ,носта на воз,ната исправа, а со заверка на желез-
ничката станица на прекинот на патувањето. 

9. Легитимацијата за повластеното возење не е 
с,набдена со фотографија на корисникот. За доказ ,на 
иде,нтитетот служи лич,ната ,исправа издадена од над-
лежните власти, чиј што број е запишан на легитима-
цијата, о сем за лицата кои по Уредбата за личните 
карти не мораат да ја имаат. 

10. Легитимациите за повластено возење содржат 
и о,дделни рубр,ики за користење тарифски повластици 
поради патување на годише,н одмор. 

Користење повластица, при одење на годишен од-
мор важи 60 дена од денот на заверката. 

Повластица за пату,вање на годишен одмор ја у-
живаат само работни,ците и службениците на држав-
ните прет,пријатија, установи или надлештва кои се 
членови на синдикатот, со непреки,нат стаж од И ме-
сеци, членовите на нивната поблиска фамилија, потоа 
членовите на поблиската фамилија на активните офи-
цери, на подофицерите, воените службеници и на при-
падниците на Народната; милиција, к ако и личн,ите пен-
зионери кои се членови на здружението на пензионе-
рите и членовите на ни,вната поблиска фамилија. 

Под поблиска фамилија се подразбираат лицата од 
точ. 2 на ова напатствие. 

Кор,истењето на повластицата при одењето на го-
дишен одмор го заверуваат раково,дителот на држав-
ното надлештво, установа или претпријатие и претсе-
дателот на синдикалната ,подружница непосредн,о пред 
започнатото патување. При заверувањето во опреде-
лените рубрики се става дата на заверката и жиг (пе-
чат) на државното надлештво, установа или претпри-
јатие како и жиг на синдикалната подружница. 

Заверувањето на членовите на поблиската фами-
лија од активните офицери, подо,фицери, воените слу-
жбеници и од припа,дниците на На,р,одната милиција ќе 
го из,в,рши надлеж,ниот воен раководител со жиг (пе-
чат) и со потпис. 

Заверка на рубриките опре,делени за користење 
на годишниот одмор може да се изврши само за таа 
цел. 

П,ри заверувањето односно издавањето на легити-
мации за повластено возење надлежната дир,екција на 
железниците е должна да ги пон,ишти рубрик,ите за 
користење годишниот одмор кај офицерите, подофи-
церите, воените службен,ици, припа,дниците на Народ-
ната милиција и фамилијарните ,пензионери. 

11. Членовите на селанските работни задруги, на 
Сојузот на адвокатските комори и членовите ,на пивс-
ката поблис,к-а фа,мил,ија, како и деца од умрени за-
др.угари, за кои ја, презела селанската работна задруга 
грижата за нивната издршка и школување, уисиваат 
повластица за патување на годишен одмор врз основа 
на одделна -легитимација обр. К-15. 

Иста повластица уживаат и работниците и наме-
стени пит е што се членови на синдикалните организа-
ции, запослени кај општествените организации и во 
приватниот сектор со непрекинат работен стаж од 1Ј1 
месеци како и членовите на нивната побл,иска фами^ 
лија. Овие легитимации ги издаваат ,надлежните дирек-
ции на железниците на начинот про,пишан во точ. 5 
и 6 од ова на,патствие. . 

Требувањето и пополнувањето на легитимациите 
за членов,ите на села,ноќите ,работни задруги, членови-
те на нивната, поблиска фам,илија и децата на умреш! 
задругари ќе го вршат селаните РА^тнн зају^г^.в 
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заверката на списокот управните одбори на работните 
задруги и месните народни одбори. За членовите на 
Сојузот на адвокатските комори и членовите на нив-
ната поблиска фамилија вршат заверка адвокатските 
комори, а за другите лица од оваа точка нивните син-
дикални организации. 

Како членови на поблиска фамилија се сметаат 
брачниот другар и децата помлади од 18 години, осем 
децата од членовите на селанските работни задруги 
за кои повластицата важи до 16 години. 

12. Загубената легитимација не може во текуќата 
година да се замени со нова. 

13. Злоупотребата на повластицата во возење во 
кој и да било вид повлекува одземање на повласти-
цата. Решение за ова донесува директорот на надле-
жната дирекција на железниците. 

Ако при прегледувањето ќе се утврди дека леги-
тимацијата е злоупотребена, ќе се постапи со имате-
лот по тарифските прописи, а легитимацијата веднаш 
ќе се одземе. 

Покрај тоа, злоупотребата повлекува материјална 
и кривична одговорност во смисла на законските про-
писи што постоат како за корисниците така и за ра-
ководителите што го вршат заверувањето. 

14. Продавната цена на легитимацијата е отпеча-
тена на грбот од неа. 

15. Одредбите од ова напатствие важат и за ра-
ботниците и за службениците запослени кај оние оп-
штествени организации за кои ќе го одобри примену-
в њето Претседателот на Советот за сообраќај и вр-
ски на Владата на ФНРЈ. 

16. Ова напатствие влегува во сила на 1 јануари 
1952 година кога престануваат да важат досегашните 
објави по образецот бр. 11 од Тарифата за превозгње 
патници што се однесуваат до повластеното возење 
при патувањето на годишен одмор. 

Бр. .3068 
27 ноември 1951 година 

Белград \ 
^ . Министер на поморското на ФНРЈ,, 

Макс Баќе, с. р. 
Директор 

на Главната дирекција на југословенските 
железници, 

Благоје Богавац, с. р. 
Директор 

на југослове,нското државно речно 
бродарство, 

Радич Станојевиќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај 

и врски. 
Крсто Попивода, с. р. 

542. 
Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменување на 

Уредбата за надлежноста за определување и контрола 
на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ", број 
47 51) во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВОНТАРИФСКИТЕ ПОВЛАСТИ-
ЦИ, НАМАЛУВАЊАТА И НАПРЕДУВАЊАТА НА 
ПРЕВОЗНИТЕ И ПРЕНОСНИТЕ ЦЕНИ ВО ТАРИФИТЕ 

1) Вонтарифските повластици за превозење на 
патници во железничкиот и поморскиот сообраќај мо-
жат исклучително да се одобруваат, и тоа: 

а) во меѓународниот сообраќај 
б) за патувања на приредби (панаѓури, изложби 

и слично) од поголемо значења; 
в) за патувања што се преземаат со цел да се 

извршат задачи од општо значење (конгреси, собра-
нија, доброволни работи и сл.). 

Повластиците во меѓународниот сообраќај, како и 
повластиците за патувања под б) и в) најповеќе до 

50% ги одобрува Министерот на поморството на ФНРЈ 
односно Директорот на Главната дирекција на југосло-
венските железници. 

Повластиците за патувањата под б) и в) преку 
50—75% ги сдобрува Претседателот на Советот за 
сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ. 

Во исклучителни случаи Претседателот на Сове-
тот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ, а во 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
може за патувањата под б) и в) да одобри повла-
стици и преку 75%. 

2) Изменувања и дополнувања на поодделни од-
редби од тарифите во врска, со намалувањето и наго-
лемувањето на превозните и преносните цени во та-
,рифите како и намалувањето и наголемувањето на 
поодделните ставови од тарифата за патнички и сто-
ков сообраќај и поштенско-телеграфско-телефонските 
услуги ги донесува Министерот на поморството на 
ФНРЈ, Директорот на Главната дирекција на југосло-
венските железници односно Директорот на Главната 
дирекција на поштите, телеграфите и телефоните во 
согласност со Претседателот на, Советот за сообраќај 
и врски на Владата на ФНРЈ, со тоа тие изменувања 
и дополнувања да не го менуваат општиот ниво на 
тарифите. 

Се овластува Министерот на поморство^ на ФНРЈ 
односно Директорот на Главната дирекција на југосло-
венските железници да може да пропишува тарифи во 
меѓународниот сообраќај. 

Други изменувања и дополнувања на тарифите, 
како и објаснување за правилното применување а 
тарифите ќе дава Министерот на поморството, Ди-
ректорот на Главната дирекција на југословенските 
железници односно Директорот на Главната дирекција 
на поштите, телеграфите и телефоните. 

3) Се овластуваат орга,ните од точ. 2 да можат да 
склучуваат меѓусебни спогодби за паушалното плаќање 
на тарифните надокнади како и за меѓусебните услуги 
од поодделните гранки на сообоаќаЈот со тоа да" не го 
менуваат во просекот општиот лизо на тарифите. 

4) Објаснувања за применувањето нз ова напат-
ствие ќе дава Претседателот на Советот за сообраќај 
и врски на Владата на ФНРЈ. 

5) Ова напатствие ќе се применува со денот на 
објавувањето в-о „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 2043 
8 декември 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за сообраќај 
и врски, 

Крсто Попивода, с. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

543. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежности 

на определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), во врска со чл. 
1 и 2 на Уредбата за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за слободна продажба и цените на сто,ките 
од широката потрошувачка („Службен л,ист на ФНРЈ", 
бр. 3/51), а во согласност со Министерот на финанси-
ите на ФНРЈ, донесувам 

Р Р III Р Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ПРО ЈАВНИТЕ ЦЕНИ ЗА САДО-
ВИ, МЕНЕЛ, РАДИО-ПРИЕМНИЦИ И ДРУГИ ПРО-

ИЗВОДИ в о СЛОБОДНА ПРОДАЖБА 
1. Сите државни трговски претп,ријатија на мало 

линеарно ќе ги намалат сзоите досегашни малопро-
дажни цени, и тоа на: 

колски шини — за 15% 
ра,мно стакло — за 10% 
шајки од тел — за 15% 
синџири од сите видови за 10% 
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на метални садови (емајлирани, бру-
шено, поцинкувани и алуминиум-
ски) за 20% 

на радио-лриемници „Тесла" — — за 25% 
мол,ер каме,н — — за 15% 
зелена галица — — за 15% 
дрвен мебел во гарнитури и пар-

чиња - — — за 10% 
кекс на сите видови за 15% 
Државните трговск,и претпријатија на мало ќе /а 

започнат п,родажбата на така намалени цени на 17 де-
кември 1951 година. 

2. Државните трговски претп,ријатија на мало ќе 
извршат инвента,ре,н попис на своите записи на сто-
ките од тон. 1 на ова решение на 16 декември 1951 
година и ќе ја утврдат разл.иката помеѓу по,ранешн,ите 

/и новите цени. 
Така утврдената разлика во цена,та, државните 

/трговски претпријатија на мало ќе ја надокнадат од 
јсвоите остварени поз,итивни разлики во цените. 

3. Поблиски напатствија за спроведувањето ,на ова 
решение ќе донесува, по пот,реба, Уредот за цени при 

^Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во 
согласност со Управата за цени при Министерството 

'па финансиите на ФНРЈ. 
4. Ова решение ќе се применува од 17 декември 

.1951 година. 
Бр. 16656 

15 декември 1951 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ, 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, с. Р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ,, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

533. Указ за свикување Народната скупштина на 
\ Федеративна Народна Република Југосла-

вија во 11 вонредно заседание 
534. Уредба за согласување одделните прописи 

за прекршоците во уредбите и во другите 
прописи ' на Владата на ФНРЈ и нејзините 
органи со одредбите на Основниот закон за 
прекршоците — 

535. Решение за даночните стопи на данокот на 
доход -

536. Наредба за ставање вон сила Наредбата за 
ревизија на набавките на машини и уреди од 
увозот — 

537. Наредба за ликвидација на сметките за ра-
ботите и ис,порачките на терет на буџетот 
за 1951 година 

538. Наредба за регулирање прометот и цените 
на природните вина и ракија 

539. Напатствие за водење киговодствата кај се-
ланските работни задруги — 

540. Напатствие за начинот по кој што држав-
ните угостителски претпријатија ќе ги пре-
сметуваат и покриваат издатоците за дода-
тоците на деца, паричните надокнади на-
место бонови за прехрана и индустриските 
бонови — — — 

541. Напатствие за давање повластици на работ-
ничите и следбениците за возење во желе-
зничкиот, речниот и поморскиот сообраќај 

- 649 

649 

672 

674 

674 

674 

675 

677 

677 

Ст,рана 
542. Напатствие за определување вонтарифските 

повластици, на намалувањето и наголемува-
њето на превозните и преносните цени во 
тарифите — 

543. Решение за намалувањето на продавните 
цени за садови, мебел, радио приемници и 
други производи во слободната продажба — 

679 

679 

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУ-
ЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" ЗА 1952 

ГОДИНА 
Како поради новиот плански и фи-

нансиски систем Администрацијата на 
„Службениот лист на ФНРЈ" не може 
уште сега да ја определи претплатата за 
идната година, а да би се овозможило 
несмеќавано испраќање на „Службениот 
лист на ФНРЈ" о д новата година, прет-
плата за 1952 година ќе се врши на овој 
начин: 

За еден примерок „Службен лист на 
ФНРЈ" за целата 1852 година треба да 
се уплати 800 динари. 

Претплатата на „Службениот лист на 
ФНРЈ" е наполно слободна. 

Оваа уплата се смета како аконтација 
на претплатата за 1952 година. Доколку 
ќе биде цената на претплатата помала 
о д аконтацијата, разликата ќе се признае 
на име претплата во 1953 година; докол-
ку ќе биде поголема, претплатниците се 
должни да ја положат разликата нај-
доцна до 1 март 1952 година. 

Тој што не ќе испрати аконтација до 
20 декември оваа година ќе му се запре 
о д 1 јануари 1952 година испраќањето 
на „Службениот лист на ФНРЈ". 

Аконтацијата на претплатата се по-
ложува со чековна уплатница, која Ви е 
доставена со „Службениот лист на ФНРЈ" 
број 51 (Текуќа сметка 1031-900-880 при 
Народната банка на ФНРЈ, Централа за 
НР Србија, Белград). Доколку аконтаци-
јата се испраќа со вирмански чек, треба 
на вирманскиот налог да се пренесат сите 
податоци од грбот на нашиот чек. 

Ако има нешто да се отбележи или 
јави, доволно е да се напише тоа на гр-
бот од чекот. Непотребно е значи да се 
пишува и на тој начин да се создаваат 
непотребни трошкови. Старите претплат-
ници треба во допишувањето секогаш 
да се повикуваат на својот претплат-
нички број. ј 

АДМИНИСТРАЦИЈАТА 
НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ" 

Белград 
поштенски фах 226 

Издавач; „Службен лист на ФНРЈ" новинарско изда ванко претпријатие - Белград, Улица Кралевине Марка 
1р 9. - Директор и одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Кралеви^ Марка бр, 9, еѕ Меча! ДО 

Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


