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141. 

На оонова членот 9 Уредбата за регулирање над-
ниците II платите на работниците и намештениците во 
државно-стопанските и часните претпријатија, мас-
ните институции и организации пропишуам ' 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАСПОРЕД ЗВАЊАТА НА ПЕРСОНАЛОТ ОД 
МЕГЈУНАРОДНОТО ДРУШТВО „ВАГОН-ЛИ" ПО 

ГРУПИ ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛЕНОТ 8 УРЕДБАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДНИЦИТЕ И ПЛАТИТЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ И НАМЕШТЕНИЦИТЕ ВО ДРЖАВ-
НО СТОПАНСКИТЕ и ЧАСНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА, 

ЧАСНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
По о д р е д е т е на овој правилник ќе се врши 

распоредуење на звањата по групи на месечно пла-
тениот персонал запослен во Меѓународното дру-
штво „Вагон-Ли" на територијата на Федеративна 
Народна Република Југославија. 

Член 2 

Месечно платениот персонал на Меѓународното 
Друштво „Вагон-Ли", кое што е на работа на тери-
торијата на Федеративна Народна Република Југо-
славија, се раепоредуе по следни групи: 

А. Помокјен-технички персонал 0/1) 
пипничар, продавач на пијалаци, служител. 

Б. Стручен-технички персонал (1/2) 
паракувар, помошник на магационер, чистач на 

коли за спиење. 

В. Пониски помошници (111/1) 
чиновник на секција, помокјник на книговогја2 

помошник на благајник. 

Г. Виши помошници 011/2) 
пинговска, благајник, шеф на магацин, диопонент 

н а агенција, стенични контролор и келнер. 

Д. Самостојни помошници (111/3) 
секретар на претпријатие, шеф на книговодство, 

кондуктер на коли за спиење, патни контролор, шеф 
На ресгоран и шеф на кујна. 

ГЈ. Одделни раководачи (1У/1) 
помокјник на управник, шеф на секција н-а ста-

ница и шеф на агенција. 

Е. Општи Раководачи (1У/2) 
управник. 

Член 3 
Овој правилник влегуе во сила кога ќе се објави 

во „Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

Бр. 2991 
28 февруари 1947 година 

Белград 
Министер на трудот, 

Вицко Крстулович, с. р. 

142. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и потрошуачка на стоката и точ. П Решењето на 
Стопанскиот совет за одредуење предмети кои што 
спагјаат под планска расподелба и потроцгуачка од 
12 мај 1945 година, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СТАВАЊЕ ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА 
СВИЊСКИ КОЖИ, ОПУТИ — ШИВАЧКИ, ЦЕПАНИК 
(ШПАЛТ) И ЈАРЕЧКИ КОЖИ ОД ТРИ ФУСА ТИП 

ЗА РАКАВНИЦИ И ЧЕЛЕНКИ (ОГЛАВИНИ) 

1) Свињската кожа, опута . шивачка, цепаник 
(шпалт), јаречка кожа од три фуса тип за ракавници 
и челенка (оглавина), — се ставаат под планска 
расподелба. 

2) Индустриските претпријатија на чии стова-
ришта се навогјаат горните предмети, се должни, 
да ги пријават запасите на истите до Министерство-
то на индустријата ФНРЈ во срок од 15 дена од вле-
ч е њ е т о во сила на оваа наредба. 

3) Со оваа наредба се укинуе точ. 3 на Наредбата 
бр. 45225 од 1 јуни 1946 година, доколку се однесуе 
на пуштање во слободна продавачка свињски кожи, 
опути шивачки, цепаник (шлалт) и јаречки кожи од 
три фуса тип за ракавници. 

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

Бр. 9368 
28 февруари 1947 година 

Белград 

Министер на трговијата и снабдуењетое 

др Заим Шарац, с. р. 
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143. 
На основа членот 2 Уредбата за из,мените и 

дополнуењата на Уредбата За привремената тарифа 
На данокот на промет на производите, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУЕЊЕ РАЗЛИКАТА НА АКУМУЛАЦИЈА 
КОЈА ШТО НЕ Е ЗАВАТЕНА СО СТОПАТА НА 

ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

Член 1 
Разликата на општодржавната акумулации к а ј 

производите со единствените цени, која што заради 
потребите на заокружуење даночните стопи не е 
заватена со стопата на данокот на промет на произ--
водите, ќе се наплат,уе во износ утврден со Ценовник 
кот на Сојузниот уред за цени — за производи со 
единствени цени со важност на целата територија на, 
Федеративна Народна Република Југославија, одно-
сно со ценовниците на земските уреди за цени — за 
производи со единствени цени со важност само на 
територија на поедини народни републики, 

Член 2 
Оваа наредба влегуе во сила со об0авуењето во 

„Службениот лист ФНРЈ'', а ќе се применуе од 1 
март 1947 година спрема Напатствие^ за извршуење 
Наредбата за утврдуење разликата на акумулација 
која што не е завагена со стопата на данокот на 
промет на производите. 

Бр. 6684 
10 март 1947 година 

Белград 
Министер на финансии те, 

Сретен Жујович, с. р. 

144. 
На основа Наредбата за утврдуење разликата на 

акумулација која што не е заватена со стопата на 
данокот на промет на производите од 10 март 1947 
година, пр опитуам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУЕЊЕ 
РАЗЛИКАТА НА АКУМУЛАЦИЈА КОЈА ШТО НЕ 

Е ЗАВАТЕНА СО СТОПАТА НА ДАНОКОТ НА 
ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

1) Општодржавната акумулација го обвакја оној 
дел на пропишаната единствена цена, кој што не 

претставуе ни цена на производството која што му 
припагја на^ произведувачот, ни рабат КОЈ што се 
одобруе во продавачка на мало на име покрикје на 
трговските трошкови. ? 

Данокот на промет на производите треба да ја 
обване општодржавната, акумулација кај секој пое-
дин производ и е изразен во проценти пресметани 
било на основицата од цената на производството, 
било на основицата од црната на производуачот^ 
било на основицата од малхшродавачната цена. 

За да би општодржавната акумулација била об-
емната во целост пресметаните процент,и би морале 
да имаа,т децимали, так а на пример Т. бр. 374^3 би 
изнесуел 15,76%, Т.бр. 380/3 би изнесуел 24,48%, 
Т. бр. 390/6 би изнесуел 36 78%. 

МегЈутим, даночната тарифа да би била поедно-
етапна и практично полесно применлива, се вршени 
заокружела на тие стопи, така во наведените при-
мери ка ј Т. бр. 374/3 на 15%, ка ј Т. бр. 390/3 на 20%. 
и кај Т. бр. 390/6 на 36%. 

Делот н а општодржавната акумулација ко ј што 
заради вакви заокружуења на стопите не е обванат 
со данокот на промет на производите, претпријати-
ето е должно да го уплати на една одделна, во таа 
цел особено отворена сметка на Министерството на 
финансиите ФНРЈ ка ј Народната банка, која што 
носи назив: „Собирна сметка I на Министерство го. 
на финансиите ФНРЈ'4. Во наведените примери би 
кзнесуел тој остаток ка ј Т. бр. 374/3 = 0,76%, к а ј Т. 
бр. 390/3 = 4,48% и Т. бр. 390/6 = 0,78%. 

Како и овој остаток е составен дел на општата 
акумулација на даночниот производ, тоа и неговата 
пресметка, па и уплата се вршат истовремено и 
упоредно со пре.сметката и уплатата на данокот на 
промет на производите. 

Пресметката на претпријатието е поделена во два 
дела: во првиот дел е пресметан данокот на промет 
на производите, а во вториот остатокот за „Собирна 
сметка I на Министерството на финансиите ФНРЈ'4, 
Собирот на едниот и на другиот износ треба да 
биде еднаков со општата акумулација за дадениот 
производ. 

Во наведените примери таа пресметка би гла-
сила: 

Производ Колич. Дан. основица 
един. вкупна Т. бр. Данок на п. п. 

0 износ 
За собирна сметка 
(
 г износ 

К 
2. 
3. 

А 
В 
С 

100 
150 
700 

365 36.500 
110 16.500 
123 86.100 

Спрема тоа, претпријатието ќе издаде налог на 
Народната банка 

а) за уплата данокот на промет на производите: 
по Т. бр. 374/3 Дин. 5.475.— 
по Т. бр. 390/3 Дин. 3.300.— 
по Т. бр. 390/6 Дин. 30.996.— ^ 

Вкупно Дин. 39.771.— 
. б) з а уплата на „Собирна сметка I на Министер-

ството на финансиите ФНРЈ" 
^ ^ ^ Д и и и 1 . 6 8 8 , 2 0 ^ ^ ^ -

(без спецификација и расподелба на износите 
по тарифните броеви). 

2) Службениците на финансиската служба се 
должни при планирањето и извршувањето на планот 

374 3 15% 
390/3 20% 
390/6 ,36% 

5.475 
3.300 

30 996 
39 771 

0,76 
4,48 
0,78 

277,40 
739,20 
671,60 

1.688,20 
на општата акумула-ција да водат сметка како за1 

данокот на промет на производите, така и за делот, 
на општата др-жавна акумуланија која се плакја на 
„Собирна сметка I на Министерството на финансиите 
ФНРЈ". 

3) Ова напатствие влегуе во сила со објавуењето 
во „Службениот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија4 ' , а ќе се применуе од 1 март 
1947 година. 

V Бр. 6683 
10 'М,арт 1947 година 

Белград 
Министар на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 
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145. 
Со цел на регулирањето праша,њето на приват-

н-ите железнички коли кои што пред 6 април 1941) 
година биле уврстени во колскиот парк на Југосло-
венските државни железници довеслам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ПОСТАПКАТА СО ПРИВАТНИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ КОЛИ 
I. — Со приватна железнички коли кои што на 6 

април 1941 година биле уврстени во колскиот парк 
на Југословенските државн,и железници ќе се поста-
пуе на следен начин: 

1) Коли што припаѓале на лица или претприја-
тија чинот имот е конфискуен по прописите на За-
конот за прејдуење во државна сопственост непри-
јателскиот имот и за секвестрација над имотот на 
отсатните лица („Службен лист ФНРЈ" бр. 63/46) и 
Законот за конфискација имотот и з а извршуењето 
на конфискацијата („Службен лист ФНРЈ4 бр. 61/46) 
се сметаат како дел н а конфискуениот имот и можат 
и натаму да останат под управа на онаа државна 
установа или претпријатие под чија ,управа конфиску-
ениот имот сега се навогја. На барање на дотичните 
установи или претпријатија ќе се уврстат односните 
коли во колскиот парк на Југословенските државни 
железни,ци. 

2) Коли кои што припагјале на приватни прет-
пријатија кои што се национализирани со Законот 
за национализација приватните стопански претпри-
јатија („Службен лис1' ФНРЈ" бр. 98/46) можат и 
нат,аму да останат под управа на овие национали-
зирани претпријатија и ќе се уврстат по барање на 
односното претпријатие во колскиот парк на Југо-
словенските државни железници, 

3) Државните установи и претпријатија наведени 
под точ. 1) и 2) имаат во срок од 3 месеца по обја-
вуењето на ова решење во „Службениот лист ФНРЈ" 
да му поднесат на Министерството на соопштени-
јата свои барања за уврстуење односите коли во 
колскиот па,рк на Југословенските државни желеч-
ници. 

Односите мегју управата на железниците на Феде-
ративна Народна Република Југославија и дотичната 
државна установа или претпријатие ќе се регулираат 
со договори, по досега уобичаените услови и про-
писи. 

4) Коли за кои што државните установи или 
претпријатија под точ. 1) и 2) не ќе стават барања 
за ,уврстуење во колачот парк на Југословенските 
државни железници во смисла на точ. 3), ќе потпад-
нат под управа на железниците на Федеративна На-
родна Република Југославија и ќе се внесат во ин-
вентарската состојба на нивниот колски парк. 

П. — Сите други коли кои што врз основа на 
чл. 14 ст. 2 Уставот ФНРЈ преминале од сопствено-
ста на физичките или приватните правни лица и ко^ 
оперативни организации и претпријатија како општо-
народен имот во сопственост на државата, имаат да 
се внесат в,о инвентарската состојба на колскиот 
парк на Југословен,ските државни железници. 

Доколку им се такви коли и натаму потребни 
на приватните и ^оперативните претпријатија' за 
изв-ршуење на нивната стопанска задача, можат на 
нивно барање од страна н а Министерството на со-
општенијата односно надлежниот орган на желез-
н-ичката управа да им се дадат под наем по досега 
уобичаените услови и прописи. 

III. — Ова решење не се докач,Уе во прашањето 
за надокнада на поранешните сопственици на коли 
под I точ. 2) и II. 

Бр. 7863 
12 февруари 1947 година 

Белград 
Министер на соопштенијата, 

Тодор Вујасинович, с. р, 

146. 
На основа чл. 15 на Согласноста за меѓусебните 

услуги мегју Министерството на поштите и Народ-
ната банка ФНРЈ пропишуам 

ИЗМЕНА НА ЧЛЕНОТ 10 НА СОГЛАСНОСТА ЗА 
МЕГЈУСОБНИТЕ УСЛУГИ МЕГЈУ МИНИСТЕРСТВО-
ТО НА ПОШТИТЕ И НАРОДНАТА БАНКА ФНРЈ 

Членот 10 на Согласноста за меѓусебните услуги 
мегју Министерството на поштите и Народната банка 
ФНРЈ од 16 ноември 1946 година („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 106/46) се мењава и гласи: 

„Работите кои што поштенските установи ги 
вршат з а сметка на Народната банка ФНРЈ, во сми-
сла на прописите од чл. 2 на оваа согласност, ќе ги 
вршат по прописите кои што ги донесуе Министерот 
на поштите на^ основа на оваа согласност. 

Прописите за вршење работите од чл. 6 и 7 на 
согласноста ги донесуе Народната банка ФНРЈ''. 

Оваа измена влегуе во сила со денот на објаау-
ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

15 февруари 1947 година 
Белград 

Министер па поштите, 
- др Драго Марушпч, с. р. 

Народна банка ФНРЈ, 
Стефанович, с. р. Долиншек, с. р. 

О Д Л И К О В А Њ А 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 

да се за умешност во командуењето, покажана 
храброст, осведочена работа на остваруењето брат-
ството и единството Ра нашите народи и особени 
заслуги за народи стечени во текот на народноосло-
бодителната борба одликуат 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД: 
мајор Мариновић М, Вељко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајор Буторовић Ђ. Радуле; 
капетани: Крсмановић С. Владо, Лукин Ш. Салва, 

Стојановић М. Ратко, Суша Л. Стево и Тодоровић 
П. Стево; 

поручници: Басара М. Ђуро, Бјељац С. Перо и 
Врањешевић Ђ, Гојко. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД 
мајори: Радоњић Р. Радомир, Тауфер И. Карел 

и Видовић Л, Владо; 
капетани: Граховац М, ,Гојко, Гр гуровић Л. Ве-

ко, Кадија С. Јован, Мраовић М. Љубан и Жуковец 
Т, Јоже; 

поручници: Иви хан Л. Винко, Ђаковић М. Душан, 
Савић Р, Тодор и Симић М. Душан. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш ^ЕД: 
поручници: Штрбав С, Урош и Анђелић М. 

ЈБ^ бо. 
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СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Кандић Д. Душан и Марјановић К. 

Ђорђе; 
поручници: Басара М. Ђуро, Бероња Н. Свето-

зар, Божовић Р. Александар, Бућан Р, Милић, Ђако-
вић М. Душан, Филиповић Н. Недо, Јововић П. Бо-
жидар, Кажић Б. Крста,. Кесић К. Петар, Сеп Ђ, 
Ђуро, Шоћ Н. Станко и Врањешевић Ђ. Г О Ј К О ; 

заставници: Абрамовић Б. Јосип и Газдић Ш, 
Недељко; 

борац Родић М. Никола 
СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
капетани: Лазаревски П. Ангел и Живковић П. 

Радомир; 
поручници: Баловић Ч Љубинко, Бјеља,ц Л. Не-

дељко, Бобић В Тодор. Божовић Р. Александар, 
Брусић Ђ, Јосип, Бућ^н Р. Милић, Цвијан Р. Лука, 
Ђурановић С Љубо, Голубовић С. Љубоја, Илић Л. 
Никола, Ивановић С, Петар, Јеловац М. Нино, Је-
росимић М. Душан, Комадина Д. Милан, Кукић Д. 
Милан, Ловрић П. Мићо, Ласкаш М. Мићо, Павловић 
С. Милан, Плавшић Р. Љубан, Радићанин М. Илија, 
Радојчић М. Пајо, Радошевић Б. Милан, Сеп Ђ, 
Ђуро, Шешум Н. Станко, Врачар С. Никола и Вуја-
шковић Ј , Божо; 

потпоручник Воркапић С. Славко; 
заставници: Абрамовић Б. Јосип, Бадањак С. 

Александар, Баралић В. Богдан, Дураковић М. Ни-
кола, Ивановић М, Миле и Раићевић М: Душан; 

ст. водник Лацковић Т, Миле; 
водници: Лалић И. Стојан и Опачић 3. Душан; 
борац Поштић Љ. Стојан; 
Јанковић М, Мирослав, 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
Јанковић М, Мирослава и Раичевић М. Душан. 

Бр. 512 
14 октомври 1946 година 

Белград 
Секретар, 

М. Перуничич, с. р. 
Претседател, 

др И. Рибар, с. Р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

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

храброст, осведочена работа на остваруење брат-
ството и единството на нашите народи и особени 
заслуги за народ стечени во текот на народноосло-
бодителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
капетани: Остојић П. Маријо и Стијела М. Раде; 
потпоручник Јаковљев А. Антон; 
заставник Масло Л. Васо, 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО И РЕД: 
капетани: Бајић И. Ратко и Стијеља М. Раде; 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетан Иширлија С. Авдо; 
поручници; Ковачевић Т. Витомир и Слијепчевић 

Б. Драгољуб 
СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

капетани: Јелчић М. Перо и Остојић П. Маријо; 
потпоручници: Божовић Н. Новица и Виловић М. 

Тихомир; 

заставник Масло Л. Васо; 
ст. водник Дундов М. Јосип; 
Буњевац Д. Ђуро и Тошић К. Мирко; 
капетан Вукоје Б. Рајко4. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
потпоручник Виловић М. Тихомир; 
ст. водници: Дундов М. Јосип, Матејчић П. Пе 

тар и Соколић И. Емир; 
мл. водник Мариниќ М. Никола; 
Локмин М. Емин и Перанић А. Антон. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Дундов М. Јосип, Матејчић П. Пе-

тар и Соколић И. Емир, 
мл. водник Зуровац ЈТ. Бранко; 
Симић П. Мирко. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
Шимунковић В. Александар. 

Бр. 522 
19 октомври 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, с. р. Др И. Рибар, с. Р. 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
УРАДНИ ЛИСТ НАР О Д И Ј Е РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 

бројот 10 од 1 март 1947 година објавуе: 
Уредба за измена Уредбата за оснивање школо 

за уметничко занаетство; 
Уредба за оснивање Уред за рег,улација главниот 

град на Народната Република Словенија-Љубљана; 
Решење за пренесуење работите од Законот за 

конечна ликвидација на земјоделските долгови на 
'Министерствотј з а финансии на Народната Репу-
блика Словенија; 

Правилник за устапуење државните пастуви на 
негу? ње и ол л ем ену ењ е-

Наредба за измена Наредбата за начин на пре-
глед и исплата рецепти и сметки за лехуење војните' 
воени инвалиди и други лица заштитени со инвалид-
скиот закон. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

141. Правилник за распоред звањата па персо-
налот од Меѓународното друштво ,.Вагон-
Ли" по групи предвидени во членот 8 
Уредбата за регулирање надниците и пла-
тите на работниците и мамештзниците во 

. државно — стопански ге и масните претпри-
јатија, чашите институции и организации 221 

142. Наредба за ставање под планска расподел-
ба свињски кожи, опути — шивачки, цепа-
ник (ши алт) и јар ечки кожи од три фуса 
тип за раменици и челенки (оглавини) — 221 

143. Наредба за Утврдуење разликата на аку-
мулација која што не е заватена со сто-
пата на данокот на промет на производите 222 

144. Напатствие за извршуење Наредбата за! 
утврдуење разликата н а аку,мулација која 
што не е заватена со стопата на данокот 
на промет на производите 222 

145. Решење за постапката со приватните же-
лезнички коли — — — — 223 

146. Измена н а членот 10 на Согласноста за 
меѓусебните услуги метју Министерството 
на поштите и Народната банка ФНРЈ — 223 
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