
»СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
По потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание . — Огла-
си по тарифата. — Текук'а сметка кај 

Народната банка на ФЛРЈ за прет-
плата, огласи и продажба бр. 1031-900880. 

Среда, 9 јул? 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 36 ГОД. УШ 

428 . 
Врз основа на чл. 2 од Законот за буџетот на 

Федеративна Народна Република Југославија за 1952 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/52), а по 
предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, Вла-
дата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА РАЗЛИКИТЕ ВО 

ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИ ЗА СЛАГАЛИШТАТА И 
АПОТЕКИТЕ 

1) На слагалиштата на лекови и на ало i ските им 
припаѓа право на надокнада (регрес) за разликите 
помеѓу единствените цени во продажбата на мало што 
биле определени по Решението за цените на лековите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/51) и оние продав-
аш цени на мало што се определени како најголеми 
по Решението за цените на лековите бр. 9686 од 30 
јуни 1952 година. 

Правото на надокнада (регрес) по претходниот 
став им припаѓа на слагалиштата на лекови, и на а п -
теките само за оние запаси на лекови што се зате-
чени: кај нив на 1 јули 1952 година, со тоа вкупниот 
износ на -регресот да не може да го премине износот 
од дин, 1.000,000.000 (една милијарда динари). 

2) Регресното барање по основот од точ. 1) на 
ева решение ќе се покрие од средствата на пазари-
шната добивка од 1951 година од сметката бр. 800.500 
кај Народната банка на ФНРЈ. 

3) Министерот на финансиите на ФНРЈ, по пред-
лог од Претседателот на Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата на ФНРЈ, ќе го про-
пише со напатствие обемот, начинот и условите за 
остварување на регресот од точ. 1) на ова решение, 

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

Бр. 2237 
30 јуни 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Митис тер на финансите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

429 . 
Врз основа на чл. 24 од Уредбата за платите на 

работниците запослени во државните надлештва и 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52), во 
согласност со Претседателот на Советот за (народно 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ НА 

БИНИ И ВО ТЕАТАРСКИ РАБОТИЛНИЦИ 
Член 1 

Платите на работниците запослени на бини и во 
театарски работилници се определуваат според струч-
ната спрема, и тоа: 

за високо квалификуваните работници 7.800 ди-
нари месечно; 

за квалификуваните работници 6.400 динари ме-
сечно; 

за лолуквал иф пакуваните работници 5.500 динари 
месечно; 

за неквалификуваните работници 5.000 динари ме-
сечно. 

Покрај платата од претходниот став на работни-
ците им припаѓа додаток опрема годините проведени 
во работен однос. Овој додаток се доделува по одред-
бите членот 7 од Уредбата за платите на работниците 
запослени во државните надлештва и установи. 

Член 2 
Признавање на стручната спрема на работниците 

запослени на бини и во театарски работилници се 
врши, по правило, по општите прописи и од надле-
жните органи. 

По исклучок, на работниците запослени на деко-
р а т е р а ^ реквизите реки и помошно каширерски ра-
боти, како и на други специфични работи, може да 
им се признае стручната спрема, и. тоа: 

на полуквалификуван работник — после една и 
пол година проведена на работите на неквалификуван 
работник; 

на квалификуван работник — после две и пол го-
дини проведени на работи на полуквалификува« ра-
ботник; 

на висок о-квалификуван работник — после пет 
години проведени на работи на квалификуван ра-
ботник. 

Кои работи на бините и во театарските работил-
ници можат да се сметаат како специфични ќе опре-
дели претседателот на советот за просвета, наука и 
култура на владата на народната република во согла-
сност со занаетчиската комора на народната репу-
блика. 

На работниците што се истакнуваат Со нарочна 
способност може по предлог од управникот на теата-
рот односно од лицата што ќе ги овласти тој да им 
се признае виша квалификација и пред истекот на 
пропишаниот стаж од ст. 2 на овој член. 

Признавањето на квалификацијата од ст. 1 и 2 го 
врши комисијата што ја сочинуваат: управникот на 
театарот односно лицето што ќе го определи тој, 1—2 
работници, стручни за работите за кои се признава 
квалификацијата и претставник на синдикалната орга-
низација. 

Стручната спрема здобивена по исклучителната 
постапка предвидена во овој член му се признава на 
работникот само за работа на бини и во театарски 
работилници. 

Член 3 
Што се однесува до признавањето на годините за 

доделување на додатокот од чл. 1 на овој правилник 
аналогно ќе се применуваат соодветните одредби од 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи 

Член 4 
За работата на бини и во театарски п "огилници, 

со оглед дека и таа влијае на квалитетот на претста-
вата се установува специјален додаток, и тоа: 
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за лолуисвадификуданитг работници, о л 400 до 80Ф 
динари месечно; 

за квалификуваните (работници од 600 до 1.200 ди-
нари месечна; 

за зиеокошалификуваните работници о д 800 до 
1.500 динари месечно. 

Неквалификуваните работници немаат право на 
овој додаток. 

Висината на додатокот за секој .неодделен случај 
ја определува со слд е ли а решение управник на теа-
тарот, односно лицето што ќе го овласти тој, земајќи: 
ја во обзир работата на која работи работникот, сте-
пенот на одговорноста, искуството, остварените за-
штеди во материјали и постигнатиот успех во рабо-
тата. 

Овој додато« се исплатува месечно однапред и му 
припаѓа на работникот додека .постојат условите за 
негово давање. 

Овој додаток не се смета во разликата што се 
наплатува во смисла на чл. 26 од Уредбата за ш а л и т е 
•на (работниците запослени) во државните надлештва и 
уста« о ш . 

Член 5 
Работниците залаеле«« »на би>н« ir во театарски 

работилници .имаат право на додаток за (прекувремена 
и к о ш а работа. 

Додатокот за прекувремена и ноќна работа се 
определува во сето по одредбите на чл. 17 и 13 од 
Уредбата за платите на работниците заладел е ш во др-
жавните надлештва и установа 

Редовното работао време на работниците »внесува 
8 часа на ден. 

Член 6 
За работниците запослени на бини и во театарски 

работилници не можат да се воведуваат одделните и 
(Премиски^ додатоци предвидени во чл. 19 од Уред-
бата .за платите на р а д и л и ш т е запослени во држав-
ните надлештва и установи. 

Член 7 
Рсоотшвдте затечени во работите на бини и во 

театарски работилница се предадат, и таа; 
а) работниците на бини: 
во висококвалификуваЈии работници — работни-

цнте 1что баде распоредени ©о V платна група; 
во квалификувани работници — работниците што 

биле распоредени во IV и III платна група; 
во полу квалификуваш* работници — работници! е 

што биле р а ш е р ед ен« во II платна група; 
во -неквалификувани работници — работниците 

што биле распоредени ва I платна група. 
б) Работниците во театарски работилници: 
во високошалификувани работници — работни-

ците што биле распоредени во IV платна група; 
во квалификувани работници — работниците што 

биле распоредени во Ш и П платна група; 
во ислуквалификуаани работници — работниците 

што 'биле распоредени во I платна група. 
При прев одењето на работниците, покрај платата 

признаена за стручната опрема, ќе им се доделат и 
додатоците од. чл. 1 на овој правилник, како и дода-
токот од чл. 4 на овој правили,ик, ако постојат услови 
за нивно доделување. 

Додатокот од чл. 4 на овој правилник тече од 1 
април 1952 година. 

Член 8 
Преводењет-о на работниците на нови плати го 

врши комисијата предвидена во чл. 3 на овој пра-
вилник. 

Против решението за прев одење работникот има 
право на жалба до »повисокиот орган на театарот во 
кпј работи 1ВО оро« од. 8 дена од денот на приемот 
на решението 

Член 9 
Додатоците предвиден« со овој правилник можат 

да се •исплатуваат во 1952 година само во- границите 
ш средствата- о д о б р а т за таа цел во п р е ц е н е т и т е 
на театрите. 

Член 10 
Во сето другото одредбите на Уредбата за пла-

тите на работниците запослени во државните надле-
штва и установи важат и за работниците запослен« 
на бини и во театарски работилници. 

Член 11 
Ово ј правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр . 3963 
21 јуни 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука 

и култура, 
Родољуб Чолаквиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегорић, е. р. 

4 3 0 . 

Врз основа на- чл. 3 од Уредбата за надлежноста 
за определување и контрола на целите и тарифите 
(„Службен лист »на ФНРЈ", бр. 63/50), но предлог од 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 

ОДНОСНО ИЗВОЗОТ 

1) Пресметувањето на разликите помеѓу цените 
на внатрешниот и надворешниот назар, увозниците rt 
извозниците ќе го вршат со Народната банка на ФНРЈ, 
и тоа само за оние видови стоки за кои ќе биде тоа 
определено во смисла на точ, 5 од оваа наредба, 

2) Пресметувањето на разликите во цените во 
смисла на точ. 1 .ќе се .врши .црм Народната банка на 
ФНРЈ по следните коефициенти: 

0,80 1,30 1,70 2,50 
0,90 1.40 1,80 2,70 
1,10 1,50 2,00 3,00 
1,20 1,60 2,25 3,50 

4,00 
3) Ка ј увозот на оние видови стоки, за кои во 

смисла на одредбите од оваа наредба определениот 
коефициент е поголем од 1 (еден), увозниците ќе и' 
го уплатуваат на Народната банка на ФНРЈ оној износ 
што се добија кога набавната цена, наголемена со 
сите трошкови до границата и изразена во динари, ќе 
се помножи со определениот коефициент намален за 
1 (еден). 

Ка ј увозот на оние видови стоки, за кои опреде-
лениот коефициент е помал- о д 1 (еден), увозниците 
ќе го наплатуваат од Народната банка на ФНРЈ оној 
износ што се добија кога набавната цена, наголемена 
со сите троижо-ви. до границата и изразена, во динари 
ќе Се помножи со разликата помеѓу коефициентот 1 
(еден) и оној коефициент што е определен за дртич-
ниот вид стоки. 

4) К а ј извозот на оние видови стоки, за кои во 
смисла на одредбите од оваа наредба определениот 
коефициент е поголем од 1 (еден), извозниците ќе 
го наплатуваат од Народната банка на ФНРЈ оној 
износ што се добија кога постигнатата цена во стран-
ство франко југословенската' граница, изразена во 
динари/ ќе се помножи со определениот коефициент 
намален »а 1 (еден) . 

Кој извозот на оние видови стоки, за кои опре-
делениот коефициент е помал од 1 (еден), 'извозниците 
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ќе и' го уплатуваат на Народната баша на ФНРЈ оној 
нанос што се добија кога постигнатата Ц&Н& во стран-
ство франко југословенската граница изгазена во ди-
нари, ќе се помножи со разликата помеѓу коефициен-
тот 1 (еден) и оној коефициент шѓо е определен за 
дот и чии от вид стоки 

5) Надлежниот стопански орган ќе утврдува со 
свои решенија за кои видови стоки и по кои коефи-
циенти ќе се врши пресметувањето со. Народната 
банка на ФНРЈ во смисла на тон. 1) до 4) од оваа. на-
редба, и тоа зависно од цените на внатрешниот пазар 
и цените по кои односните видови стоки се набавуваат 
односно продаваат во странство. 

За оние видова стоки што не ќе бидат опфатени 
во решенијата на надлежниот орган од претходниот 
став, евентуален .предлог за нивно опфаќаше # .-раз-
врнуваше можат да поднесуваат надлежните ре-
публички стопански органи, трговските комори како 
и стопанските организации што се занимаваат со увоз 
односно извоз. 

6) Со цел да се изврши правилно и рамномерно 
платниот биланс со стране! во, Народната банка Hat 
ФНРЈ ќе врши премирање на извозот односно увозот 
за пооделни видови стоки и тоа спрема одделните, 
прописи) што ги донесува надлежниот стопански орган. 

7) По одредбите од оваа наредба ќе ое врши 
пресметување кај Народната банка -на ФНРЈ и за 
оние услуги што се вршат во нашава земја за огран-
ски корисници, како. и за оние услуги кои се вршат 
во странство за наши корисници. 

8) Напатствие за сроковите за пресметуваше це-
ните при увозот и извозот и- за уплатување на ра-
зликите утврдени ади тоа пресметување донесува 
Министерот на. финансиите на ФНРЈ, 

Се овластува Наградната батака на ФНРЈ, Глав-
ната централа со одделно напатствие да го регулира* 
начинот на пресметувањето *# уплатувањето односно 
наплатувањето на разликите во цените во смисла на. 
одредбите од сваа наредба. 

9) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува 
само на оние количини стоки што ќе бидат увезени 
односно извезени почнувајќи од 1 јули 1952 година. 
За оние количини стоки што се увезени односно из-
везени до 1 јула 1952 година пресметувањето на раз-
ложите ќе се изврши по прописите и коефициентитег 
што важеле до влегувањето во сила на оваа наредба. 

По исклучок од одредбите од претходниот став, 
оние видови и количини стоки што се извезени до 1 
јули 1952 година а за кои од страна, на надлежниот 
државен орган не биле определени економски цеи« 
ниту биле определени коефициентите за пресметување 
на извозот, — извозниците можат да ги пресметуваат 
било по прописите и коефициентите од оваа наредба, 
било врз основа на набавките цени, наголемеки со 
трошковите до границата, и стварно постигнатите 
цени во странство, со тоа набавите и постигнатите 
цени да. мора да бидат документирани со фактурите 
за набавка и продажба. 

На 1 јули 1952 година престанува да важи Реше-
нието за цените на суровините, полупроизводите и 
производите од увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/52), Списокот на коефициентите за пресметување 
иа увозните цени од ст. 2 точ. 3 на тоа /решение, како 
и сите други прописи што се во спротивност со оваа 
наредба. 

Бр. 221 
26 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер.. т ф т ж ш в * иа ФНРЈ, 
Милентије Пешеви*, е. p. 

431. 
Bfta основа на точ. 2 од Решението на Владата 

на ФНРЈ за повластените продажни цени на индустрии 
ските производи наменети за потребите на селско*-
стопанско^ производство и на рибарството („Слу* 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/52), а во согласност со 
Претседателот на Стопанскиот совет на Владата н& 
ФНРЈ, пропишуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА НА-
ПАТСГВИЕТО ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА ИНДУ-
СТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ З А ПОТРЕ-
БИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 

И НА РИБАРСТВОТО 

Напатствие™ за применување на Решението за 
повластените продаше цени на индустриските произ-
води наменети за потребите на селско-стоп анс« ото 
производство и на рибарството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 11/52), како и изменува шат а и дополну-
вањата на истото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
33/52) се менува и дополнува, така што пречистениов 
текст на ова напатствие да гласи: 

НАПАТСТВИЕ 
за применување на Решението за повласте-
ните продавни цени на индустриските произ-
води наменети за потребите ш селско-сто* 

ланското производство и на рибарството 

1) Државните селско-стопански добра, околиските 
задружни сојузи, селаноките работни задруги и оп-
штите земјоделски задруги ќе купуваат по повластеа 
ните продажни цени е е лок о - ст он анаки машини, натраг 
ви и трактори од домашното производство, и тоа: 

Наименување на 
производот 

Коефнанент 
еа пресмету-
вање ИЗНОСОТ 
на попустот 

а) Трактор „Ансалдо" 47,26 0,896 
б) Трактор „Задругар" 77,63 3,47 
в) Вршачки 10,ГО мм; т р а к т о р и : 

сеалки, косилка, са-моврзачки и 
растурани на ѓубре; моторни: 
превозни прекален, преси за се-
но и слама и запрашувани со 
селектор; дизел мотори 60 1,50 

г) Друга вршачки; елеватори и се-
лектори; моторни: запрашувани, 
пумпи, романки, сечкалки, преси 
за грозје и друго овоштие; трак-
т о р о т : пр&вртувачи за сено, гра-
бје и се локо-стопански приколици 50 1,00 

д) Сите други селско - стопански 
трезорски- и моторни машини и 

направи; електрични мотори за 
те гон е е л еко - ст о п ан оки машини 
како и мревадоси за селоко-стопан-
ски машини 40 0,67 

2) Купувачите од точ. 1 и индивидуалните селоко-
стопанокн стопанства • ќе купуваат • .по повластените 
продавци пони следни ситни селско-стопан ски направи 
% орудија од домашното производство: 

Наименување на 
производот 

н Коефициент 
еа пресмета-

о д вање накосо* 
g на попустот 

efy Снежни: се алки, косилка*, само-
врвзчдог, растурач« нв> вештачко 
ѓубр-е « превозни прскалка бб 
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Наименување на 
производот 

н Коефициент 
еа пресвету« 

° а вање износот 
g иа попустот 

Наименување на 
производот. 

1,00 

б) Преси за грозје и овоштие-рачни 
•ик хидраулични; спремни: иревр-. 
тумачи за сено и граб је; мелници 
прекрупувачи 60 

в) Сите други сер еж« и селско-сто-
пански машини, како и сите дру-
ги селско-стопшски направи на 
рачен погон; казани за варење 
храна за добиток 40 0,67 
3) Сите производители на е ел еко-стопански (про-

изводи (државните селско-ст одан ски добра, околиските 
задружни! сојузи, селаи оките работен задруги, оиш ти-
то земјоделски задруги и 'индивидуалните се лско- сто-
"настови стопанства) ќе купуваат по повластените про-
давци цени следни (производи: 

Наименување на 
производот 

h Коефициент 
с^Ц за пресмету-
о в вање износот 

и на попустот 

а) Резервни делови од домашното 
производство од гранката 117 

/.(•индустрија и преработка на ме-
тали за сите селско - стопански 

'машини и направи, како и платно 
односно искриви за сам ов рвачки 40 0,67 

б) Следни вештачки ѓубриња: 
суперфосфат 65 1,86 
калциумцијанамид 80 4,00 
азотни ѓубриња 65 1,86 
кадиеви ѓубриња 55 1,22 
нитрофоокал 70 2,33 

в) Средства за заштита на растени-
јата: 
ш а е камен 35 0,54 
ДДТ-течен 16,5% SO 4,00 
Никотинол, никотин и никотин 
Сулфат 90 9,00 
-Креозан 80 4,00 
•Шаратиовако средство Е-605 80 4,00 
-Живин прав 20 0,25 
Други средства за заштита на 
растенија, осем зелена галица и 
сумпор во прав 40 0.67 

г) Манила и circaл везиво 30 - 0,43 
4) Државните рибарски претпријатија-, риба реши е 

»задруги и регистрираните рибари ќе купуваат по по-
властените цени следни поизводи за потребите нат 
рибарството: 

Наименување на 
производот 

н Коефициент 
с ^ еа пресмету-

вање износот 
g на попустот 

Рибарски мрежи памучни и најлон 65 1,86 
Рибарски мрежи памучни-туноловки 80 4,00 
Рибарски! памучен конец 75 3,00 
Рибарски кад ел ен коноп 50 1,00 
Петрол за осветление за рибар-

ството 56 1:27 
Сол за сол е ње риби 47 0,88 

! 5) Сите производители на селско-стопански 'произ-
води (државните се леко-ст е папски добра, околиските 
»задружни сојузи, селанските работни задруги, општи-

в е земјоделски задруги и индивидуалните селско-сто-
пански! стопанства) како и држ гените рибарски' прет-
пријатија, рибе реки re задруги и регистрираните рибари 

ќе ги .купу«".ат по повластените продавци цени 
' следните погонски горива и моторното уље за потре-
бите па е ел еко ̂ ст опак скот о производство односно ри-
барството: 

Коефициент 
ра пресију* 
бање износот 
на попустот 

Моторен б е н з и н v 

Петр- т за мотори 
Плинско уље 
Моторно уље 

46 
52 
54 
50 

II 

0,852 
1,083 
1,188 
1,000 

6) Корисниците од точ. 1)—5) на ова напатствие 
ќе ги купуваат напред споменатите индустриски про-
изводи по повластените продажни цени, по правило, 
ѕво трговската мрежа, и тоа според натамошните про-
писи од ова напатствие. 

7) Платното и покривите за самоврзачки, рибар-
ските мрежи, рибарскиот памучен конец и рибарскиот 
каделе-н коноп — ќе ги купуваат определените кори-
сници врз основа па требувањето- заверено од околи-
скиот (градскиот) народен одбор. Во требувањето 
мора да биде назначено името на корисникот како и 
видовите и количините на производите. 

Ако се појавува како корисник -околиски задру-
жен сојуз или QHiuiTa земјоделска задруга, требува-
њето треба да содржи и потврда дека се н а в е д е в т е 
производи наменети за сопствена* употреба на дотич-
н и м задружен1 сојуз, односно задругата, а не за про-
дажба на индивидуални селско-стопански стопанства. 

8) Сел ако-стопанските направи, орудијата и 'трак-
т о р е , споменати во точ. 1) и 2), како и резервните 
делови од гранката 117 за сите селско-стопански ма-
шини и направи, наведени во точ. 3) под а), произ-
водните и трговските претпријатија ќе им ги прода-
ваат непосредно на потрошувачите по повластените 
иродавни цени и тоа без ограничение (требување, до-
знаки односно бонови). 

9) Вештачките ѓубриња, средствата за заштита на 
растенијата и манилата и сисал везивото, наведени во 
точ. 3) под б)—г) од ова напатствие, производните и 
увозните претпријатија ќе ш ги продаваат на сите 
купувачи по повластените продажни цени т. е. без ни-
какви 'ограниченија (требувања, дознаки односно бо-
нови). 

10) Потонатите горива од точ. 5) како и мотор-
ното уље, петрол за осветление, и сол за солење 
риба — ќе ги купуваат определените корисници по по-
властените цени само врз основа на одделни дознаки 
што гласат на видот и количината на производот .и 
на корисникот. Врз основа на тие дознаки дозначе-
ните видови и количини производи ќе ги купуваат 
определените корисници по повластените про дави ИЈ 
цени на целата територија на Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Дознаките од горниот став ги издава околискиот 
(градскиот) народен одбор на обрасците примени од 
Советот за селско стопанство и шумарство на Вла-
дата на ФНРЈ. 

III 
11) Како повластена продавана цена на индустри-

ски ге производи наменети за потребите на селско-
стопапокото 'производство односно на рибарството се 
Суста онаа цена што ќе ја постигнат продавачите ири 

жбата на тие производи на купувачите кои во 
см ла на ова напатствие имаат право да* ги купуваат 
TL.; производи по повластени ге цени. Повластената 
продавца цена ке ги опфаќа трошковне на подвозот 
от утоварната станица на продавачот до и стварната 
станица на купувачот. По исклучок, повластената про-
дажна цена на производите од точ. 5), на петрол за 
•осветление за рибарството како и солта за солење 
риби може да« ги содржува и трошио® ит е на подвозог 
»до ^товарната станица на купувачот. 

IV 
12) Кога ®о смисла па ова напатствие се прода-

ваат индустриските производи по повластените цени, 
попуст даваат и барање за надокнада на разликите, 
поднесуваат, и тоа; 
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а) за 'Производите од точ. 9) — само производ-
иите претпријатија и увозниците; и 

б) за сите други производи — сите стопански 
организации (претпријатијата и 'задругите) што вршат 
»продажба непосредно на потрошувачите. 

За извршената продажба на индустриските произ-
води по повластените цени во смисла на ова напат-
ствие, на стопанските организации и на увозниците 
ке им се надокнади разликата', т. е. износот на попу-
стот, кој се пресметува на тој начи« што постигна-
тата повластена продажна цена ќе -се помножи со кое-
фициентот кој е наведен за д о е н и о т производ во 
точ. 1) —5) од ова напатствие. 

13) Разликата во цената од точ. 12), т. е. изно-
сот на попустот, ќе им се надокнади на продавачите 
иа терет на сметката бр. 800495 „Разлику во цените 
станати поради продажба индустриски производи за 
»потребите на селското стопанство по повластените 
•продавани цени". 1 

14) Народната банка иа ФНРЈ — Главната цен-
трала, ќе го пропише начинот на кој ќе ил биде на 
продавачите надокнадена разликата од точ. 13) на 
ова напатствие. 

V 
15) Ова напатствие ќе се применува од денот на 

објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", осем % на 'попу-
стот и коефициентите за пресметување износот на по-
пустот за петрол за осветление за рибарството како 
и за производите од точ. 5), кои ќе се применуваат 
од 18 јуни 1952 година. 

Бр. 1288 
4 јули 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шумарство, 

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

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател, на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Министар на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

432. 

Врз основа на чл. 3 од Наредбата за финансира-
њето на градежните објекти во првото тримесечје на 
1952 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/52), а 
во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ПРОЕКТИТЕ НА ГРАДЕ-
ЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО 1952 ГОДИНА ЧИЈА ИЗГРАД-

БА КЕ ЗАПОЧНЕ ВО 1953 ГОДИНА 
1) Државните стопански претпријатија што имаат 

сопствено производство ќе ја плаќаат цената на изра-
ботката на проектите изработени во 1952 година за 
градежните објекти на планот на основната инвести-
циона изградба 1953 година од средствата на фондот 
за самостојно располагање .наменети за инвестиции. 

Ако средствата од фондот 'за самостојно распола-
гање наменети« за инвестиции не ќе бидат достаточни, 
претпријатијата можат за плаќање цената на изработ-
ката на проектите од претходниот став да добијат 
кредит кај Народната банка на ФНРЈ, кој ќе биде 
исплатен од средствата на- фондот за самостојно ра-
сполагање што ќе бидат создадени дополнително. 

2) Државните органи и установи што се финан-
сираат од буџетот можат за ова плаќање да добијат 
кредит кај Народната банка на ФНРЈ, кој ќе го от-
платат од средствата што ќе им се одобрат во 1953 
година за финансирање на инвестициите. 

3) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот ,лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 6636 
3 јули 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНЅРЈ, 

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

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ, 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

433, 
Врз основа на точ. 8 од Решението за снабду-

вање со огрев („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/52} 
Пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА РАЗЛИКИТЕ ВО 

* ЦЕНАТА НА ОГРЕВОТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО 

1) По прописите од ова напатствие им се одо* 
брува регрес на државните трговски претпријатија ел 
огрев што вршат снабдување на опре дел ш и категории 
потрошувачи во местата во кои советот за промет 
со стоки на народната република ќе определи дека 
овие категории потрошувачи ќе се снабдуваат со 
огрев (огревно дрво и јаглен) по пониските цени. 

2) Државните т р г о в е ц претпријатија со огреа 
имаат право на надокнада (регрес) што ја оствару-
ваат кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ прм 
која имаат текуќа сметка. Оваа надокнада ја опфаќа 
разликата помеѓу слободно формирните цени ЈИ опре-
делените пониски цени по кои огреваниот материјал 
им се продава на определени категории потрошувачи 
врз основа на картите за огрев (,,К"-карти). 

3) Како слободно формирани цени на огревот се 
подразбираат набиените цени наголемени за износот 
на определените маржи, додека како пониска цена на 
огревот се подразбира досегашната пониска цена на 
огревното дрво и јагленот по која во односното место 
потрошувачите досега купувале огрев врз основа на 
„К"-карти. 

Пониските цени по кои досега се продавал огрев-
ниот материјал на потрошачките карти : i огрев, ги 
утврдува органот на околискиот односно град е ш от 
народен одбор надлежен за стопанство и за истите 
го известува претпријатието и седиштето на Народната 
банка на ФНРЈ при кое има своја текуќа сметка прет-
пријатието за огрев. Така утврдената пониска цена 
претпријатието е должно да ја истакне на видно место 
како во своите простории така и на стовариштата од 
кои се продава с<гр ев« и от материјал. 

4) Државните трговски претпријатија со огрев ја 
остваруваат иадокнадата (.регресот) на разликите во 
цената опрема точ. 2 од ова напатствие со поднесу-
вање барање за регресот до надлежната филијала на 
Народната банка на ФНРЈ. Кон барањето приложуваат 
пресметка, во два примерка со следни податоци: коли-
чини на огрев от по видот, квалитетот (класата), износ 
на слободно формираната цена по единица на мерка 
(просторен метар или тона) вредност на целокупната 
количина по слободно формираните цени, пониска цена 
по единица на мерка и вредност на целокупните ко-
личини по пониските цени како и разлика помеѓу 
вредноста по слободно формираните и пониските цени 
која го претставува износот на регресот. Со регрес-
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ното барање овие претпријатија се должни на банката 
да и* го предадат и соодветниот број купони „К"-
карти со кои ги правдаат издадените количини на 
потрошувачите по пониски цени. 

5) Државните трговски претпријатија со огрев 
должни се кај надлежните органи за стопанство на 
околискиот односно градскиот народен одбор да ги 
регистрираат и слободно формираните цени врз основа 
иа калкулациите направени за период од 1—3 месеци. 
Со овие калкулации претпријатијата ја утврдуваат за 
секој вид огревен материјал просечната набавна цена 
доколку не се во можност за секоја набавка да извр-
шат одделна калкулација. Ваквите калкулации прет-
пријатијата се должни да ги приложат кон барањето 
еа регрес како доказ дека слободно формираната пена 
во регресното барање е заснована на тие калкулации. 

Во случај кога трговските претпријатија со огрев 
Јќе набават огревен материјал .под досегашните слободно 
формирани цени намалени за определената маржа, им 
Припаѓа право на учество во постигнатата разлика и 
ffoa во висина ОД 50%. Оваа разлика претпријатијата ја 
утврдуваат на тој на^ин што ол досегашната слободно 
формирана цена на неодделен вид огревен материјал, 
Исоја исто така ја регистрираат претходно, ја одбиваат 
определената маржа и постегнатата набавна нена за 
соодветниот вит ог^ев ™^^ел^чип-* арменски пе-
риод. Со износот на учеството во постигнатата раз-
лика претпријатието ја наголемува својата ин диви ду-
ално определена маржа. 

Народната банка го одобрува износот на надок-
вадата на текуќата сметка на претпријатието на терет 
иа сметката бр. 800449, откога ќе ја утврди претходно 
исправноста на применото барање. 

7) Народната банка на ФНРЈ и надлежните фи-
нансиски орган« имаат право во претпријатијата да 
вршат проверка на точноста на поднесените барања 
ѕа регрес и за таа нел да ба^р^т потребни п о т о п и . 

8) Народната банка на ФНРЈ ќе Р О Д И о^елн© 
евиденција на примените реализирани ,.К"-карти. 

9) Регресите барања што настанале преп поче* 
ѕокот на применувањето на ова напатствие ќе и' се 
поднесат на Народната банка на ФНРЈ најдоцна во 
•рок од 30 дена од почетокот на' применувањето на 
ова напатствие, сообразени кон прописите на Напат-
ствие^ еа надокнадат^ (регресот) на разликите во 
цената на ©гревот потрти-*-* на населението („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 9/52). 

10) Ова напатствие ќе се применува од денот 
емисијата на новите ,Ј<"-кзрти за огрев односно ако 
соопштението од Народната банка на ФНРЈ е обја-
вено дополнително, од денот на објавувањето на тоа 
соопштение. Од тој ден престануваат да важат порано 
издадените „К"-карти како и Напатствие^) за надок-
надата (регресот) на разликите во пената на огрев за 
потребите на населението („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/52). 

Бр. 11934 
24 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

434 . 
Врз основа на ст. 2 точ. 8 од Наредбата за пре-

сметување цените при У В О З О Т односно извозот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'*', бр. 36/52), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА СРОКОВИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ПРИ 
УВОЗОТ ОДНОСНО ИЗВОЗОТ И ЗА УПЛАТУВАЊЕ 
НА РАЗЛИКИТЕ УТВРДЕНИ ПРИ ТОА ПРЕСМЕТУ-

ВАЊЕ 

1. Увозниците се должни во срок од 30 дена од 
денот на увозното царинење да извршат со Народната 

банка на ФНРЈ пресметување на цените за увезените 
стоки и да и* ја уплатат на Народната банка разли-
ката во цената што ќе биде утврдена во смисла на 
ст. 1 точ. 3 од Наредбата за пресметување на цените 
при увозот односно извозот. 

2. Извозниците се должни во срок од 30 дена од 
денот на извештајот од Народната банка на ФНРЈ за 
наплатување на извезените стоки да извршат со На-
родната банка на ФНРЈ пресметување на цените за 
извезените стоки и да и* ја уплатат на Народната 
банка на ФНРЈ разликата во пената што ќе биде утвр-
дена во смисла на ставот 2 точ. 4 од Наредбата за 
пресметување на цените при увозот односно извозот. 

3. Ако увозниците односно извозниците во срокот 
назначен во точ. 1 односно точ. 2 не ќе извршат со 
Народна га банка на ФНРЈ пресметување на цените и 
не ја уплатат разликата во смисла на точ. 1 односно 
точ. 2 од ова напатствие, должни се да и* платат на 
Народната банка на ФНРЈ во корист на одделната 
сметка на Министерството на финансиите на ФНРЈ 

(0,50 промили) од износот на утврдената раз-
лика и тоа за секој ден задоцнување. 

Со ова не е исклучена нивната одговорност и по 
прописите што важат за прекршоците. 

4. Увозниците се должни во срок од 30 дена од 
денот на увозното царинење да извршат со Народ-
ната банка на ФНРЈ пресметување на цените за оние 
увезени стоки за кои, во смисла на ст. 2 точ. 3 од 
Наредбата за пресметување на целите при увозот од-
носно извозот, имаат пшаво од Народната банка на 
ФНРЈ да ја наплатат утврдената разлика. 

5. Извозниците се должни во срок од 30 дена од 
денот на извештајот од Народната банка на ФНРЈ за 
наплатување на излезените стоки ла извршат со На-
родната банка на ФНРЈ пресметување на цените за 
извезените стоки за кои. во смисла на ст. 1 точ. 4 од 
Наредбата за пресметување на цените при увозот од-
носно извозот, имаат право од Народната банка на 
ФНРЈ да ја наплатат утврдената разлика. 

6. Во случаите од точ. 4 и 5 од ова напатствие. 
Народната банка на ФНРЈ е должна во срок од 30 
дена од денот на извршеното пресметување да им ја 
исплати на увозниците односно извозниците разликата 
што ќе биде утврдена со пресметката. 

7. Ако увозниците односно извозниците во случа-
јот од точ. 4 односно од точ. 5 на ова напатствие не 
ќе извршат пресметување со Народната банка на ФНРЈ 
во срокот што е предвиден со тие одредби, го губат 
правото за наплата на утврдената разлика, доколку 
Народната банка на ФНРЈ од оправдани разлози не 
им од обоил а да се продолжи срокот за извршување 
на пресметката. 

8. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да из-
дава технички напатствија за изврти у<в ње на ова на-
патствие. 

9. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Нарадна Република Југославија", а ќе се применува 
почнувајќи од 1 јули 1952 година, на кој дан преста-
нува да важи Напатствието за начинот на пресме-
тувањето разликите помеѓу набавната и пресметков-
ната цена за суровните, полутозизводите и произ-
водите од увозот („Службен лист на ФНРЈ",бр. 13/52), 
како и сите други прописи што се во спротивност со 
ова напатствие. 

Бр. 1237 
28 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
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435. 

Врз основа ка точ. 3 од Решен!«то за надокнадата 
(регресот) на разликите во цените на лековите за 
слагалиштата и апотеките бр. 2237 од 30 јуни 1952 
година, по предлог од Претседателот на Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАДОКНАДАТ А (РЕГРЕСОТ) ЗА РАЗЛИКИТЕ ВО 

ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ 

1) На слагалиштата на лекови и апотеките им при* 
паѓа право на надокнада (регрес) за разликите помеѓу 
етинствените цени во продажбата на мало што биле 
определени по Решението за цените на лековите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/51) и оние проданим 
цгни на мало што се определени како најголеми по 
Решението за цените на лековите бр. 9686 од 30 јуни 
1952 година, и тоа за запасите затечени кај нив на 
-1 јули 1952 година. 

2) Слагалиштата на лекови и »потезите се должни 
со цел да се оствари регресот од точ. 1) да и' под-
несат на филијалата на Народната баша на ФНРЈ кај 
која имат текуќа сметка: 

а) препис на инвентарот извршен на 1 јули 1952 
година, заверен од страна на раководителот на слага-
лиштето (апотеката) и шефот на сметководството 
(книговодителот), и тоа само за оние лекови и други 
производи за кои доаѓа во обзир регресот во смисла 
на точ. 1) од ова напатствие. Покрај називи- и коли-
чини на пооделни видови лекови, ^инвентарот треба 
да содржи и податоци за цените по единица на- мерка 
и за вкупниот залае како по Ценовникот за лекови од 
Тешението за цените на лековите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 57/51) така <и по Ценовникот за лелови од 
Решението за цените на лековите бр. 9686 од 30 јуни 
1952 година, а во одделна колона -на инвентарот треба 
да биде назначен вкупниот износ на разликата за кој 
се бара надокнада (регрес); 

б) извештај за висината на позитивните разлики 
што настанале кај додатното слагалиште (апотека) 
пороти изменувањето на единствените цени за лекови 
по Ценовникот на лекови од Решението за цените на 
лековите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/51), заедно 

-со изводот од сметката на која- се прокнижени однос-
ните позитивни разлики. 

С лат алиштата на леков« и апотеките пресметката 
на" износот на надокнадата (регресот) можат да ја 
-поднесат и одвоено од инвентарот на затечените 
запаси. 

Барањето за надокнада (регрес) од точ. 1) мора 
да и' се поднесе на Народната банка на ФНРЈ нај-
доцна до 31 Јули 1952 година. 

4) Надлежната филијала на Народната банка на 
ФНРЈ ја одобрува надо^надата (регресот) на терет 
на сметката бр. 800.500, откога ќе ја провери исправ-
носта на поднесената пресметка и документите, со тоа 
што пресметаниот износ на регресот по основот од 
точ. 1), ќе го намали за износот на позитивните ра-
злики од точ. 2) ст. 1 под б) од ова решение. 

5) Оза решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во. „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1271 
30 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

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

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегорић е. р. 

4ЅЅ. 
Врз основа на чл. Зв • точ. б) од Уредбата за 

основите на работењето ш стопанските претприја-
тија. („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52) и чл. 12 
од Уредбата за каматните стопи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/52), а по предлог од Министерот на 
Цшнансиите на ФНРЈ и Гувернерот на 'Народната бан-
ка на ФНРЈ, Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА ТРАК-
ТОРИ, СЕЛСКО-СТОПАНСКИ МАШИНИ И НАПРАВИ 

1) Народната баша на ФНРЈ може да им одобру-
ва на државните селско-стопански добра, на селсхо-
стопанските економии, на суданските работни задруги, 
на општите земјоделски задруги и на индивидуалните 
потрошувачи — земјоделци инвестициони банковни 
кредити за набавка трактори, селско-стопански машини 
и направи во границите на расположивите средства 
по кредитниот биланс. 

2) На државните селско-стснански добра, на сел-
ско стопански: е економии, на селанските работни 
задруги и на општите земјоделски задруги банката им 
одобрува кредити за сите видови селско-стопан ки 
•машини, направи и трактори. 

Кредити нема да им се одобруваат на опишите 
земјоделски задруги кога селско-стопанските машини, 
:напра!вите и тракторите ги купуваат Со цел да ги пре-
продаваат (трговска дејност). 

3) На индивидуалните потрошувачи — земјоделци 
ќе им се одобруваат кредити за набавка ситни и за-
прежни селско- стопански машини и направи. 

4) Кредитите се одобруваат на кредитно способно 
купувачи до износот на повластената пролазна цена, 
^зголемена за трошковне на допремањем и тоа: за 
трактори, крупни и средни машини со срок до пет го-
цини, а за ситни машини и направи со срок до две 
години. 

Враќањето на кредитот се утврдува со договор 
во дзократни или еднократни годишни отплати. 

Каматната стопа по сите кредити изнесува 2% 
годишно. За земање кредит се склучува уобичаен 
договор за кредит. 

5) На купувачите на трактори кои порано зеле 
зеќе кредит со срок од една година, банката може, 
по нивно барање, да им го предложи срокот за вра-

ќање на кредитот до пет години. 
6) Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 234 
3 јули 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

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

Гувернер на Народната банка на ФНРЈ, 
Сергеј Крајгср, е. р. 

437. 
Врв основа на чл. 12 Уредбата за каматните стопи 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/52), а по предлог 
од Министерот на -финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВИСИНАТА НА КАМАТНИТЕ СТОПИ ПО 
КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ КА ИЗВОЗНИТЕ И 

УВОЗНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ВО ЛИКВИДАЦИЈА 

1) Банките применуваат на краткорочните кредити 
на претпријатијата од државниот, задружниот и оп-
штествениот сектор, следни каматни стопи: 
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а) на извозните и увозните претпријатија, кака 
и на пр етири јати јата што се занимаваат со меѓуна-
родна о гар атни чка служба и со квантитативно и кв а« 
литативно преземање стоки 5% годишно; 

б) на претпријатијата во ликвидација каматната 
стопа пропишана за гранката на која претпријатието 
во ликвидација и* припаѓало организациски. 

2) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", со тоа што камат-
ните стопи пропишани со ова решение да се приме-
нуваат почнувајќи од 1 април 1952 година. 

Бр. 233 
3 јули 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Мн:пг на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е, р. 

438. 
Врз основа на чл. 20 и 22 од Уредбата за тргов-

ските и угостителските комори („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/52), Советот за законодавство и изград-
ба на народната власт на Владата на ФНРЈ донесува 

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

ФОРМИРАЊЕ НА СОЈУЗНАТА ТРГОВСКА КОМОРА 

1) Се оснива Иницијативен одбор за формирање на 
Сојузната трговска комора. 

За членови на Иницијативниот одбор се опреде-
луваат: 

Аврамов Душан, началник во Советот за промет со 
стоки на НР Србија, 

Аничиќ Марко, директор на „Градскиот магазин",^ 
Бања Лука, 

Антов Коста, директор на гросистичкото претпри-
јатие за индустриски стоки „Разнопромет", Скопје, 

Антонијевиќ Слободан, директор на трговското 
претпријатие „Агропродукт", Белград, 

Бабиќ Милорад, директор на „Народниот магазин", 
Белград, 

Благојевиќ др. Драгиша, директор на претпријаи-
ето „Куглек", Белград, 

Леу Иван, директор на извозното трговско прет-
приагие „Словенија вино", Љубљана, 

Феизо инж. Мустафа, директор на претпријатието 
„Меркур", Загреб, 

Тажи Мијо, директор на претпријатието „Винопро* 
мет", Загреб, 

Герловиќ Борис, директор на претприатието „Рож-
ник", Птуј, 

Голдсбергер Александар, директор за извоз на 
Фабриката „Раде Кончар", Загреб, 

Хартур Вилко, директор на претпријатието за хар-
тија и прибор за пишување „Сава", 

Илиќ Радослав, комерцијален директор на Држан* 
ното селско-стопаноко добро „Чока", 

Иљго Лојзе, шеф на извозното одделение на 
фабриката за емајлирани садови, Цеље, 

Ивошевиќ Зељко, директор на претпријатието 
..Војводина", Белград, 

Јокановић Душан, директор на претпријатието 
„Шипад", Сарајево, 

Кабиљо Данко, директор на „Екслорт-Импорт", 
Сараево, 

Ќосиќ Рале, дирек гос иа претпријатието „Југоли-
«иј&", Ријека. 

Кондов Панче, директор на претпријатието „Гра-
динар", Скопје, 

Костиќ Драгољуб, директор на „Житонромет", 
Белград, 

Костовски Тодорче, директор на претпријатието 
„Задругар", Скопје, 

Кошчат Никола, директор на фабриката за лекови 
и фармацеуте^ препарати „Плива", Загреб, 

Кошчок Фрањо, директор на претпријатието „Вај-
да-Екопорт", Загреб, 

Мишковиќ Лука, директор на трговскиот сектор 
на „Беље", Осијек, 

Николовски Никола, директор на претпријатието 
„Стокопромет", Скопје, 

Новак др. Богдан, директор на претпријатието 
„Госад" Љубљана, 

Кавлиќ Стане, помошник на Претседателот на Со-
ветот за индустрија и градежништво на Владата на 
ФНРЈ, 

Пољоруци Исток, директор на рудникот за бакар 
„Бор", Бор, 

Поповац Лука, директор на претпријатието „Босна, 
плод", Сараево, 

Прибаковић Љубиша, директор на претпријатието 
„Воќар", Белград, 

Пуцерчек Јоже, комерцијален директор на прет-
пријатието „Ковина", Цеље, 

Радуловић Јован, директор на претпријатието 
„Спољопред", Титоград, 

Раулиќ Јосип, директор на технички дуќан, Са-
раево, 

Роман Голуб, директор на претпријатието „Слоѕе-
нија-импекс", Љубљана, 

Сион Исак, Вице гувернер на Народната банка на 
ФНРЈ, 

Стаматовски Коста, директор на претпријатието 
„Ангротекстил"', Скопје, 

Станковић Душан, директор на претпријатието 
„Југометал", Белград, 

Шнајдер Фрањо, директор на претпријатието „Ек-
спорт дрво", Загреб, 

Тотиќ Благоје, директор на претпријатието „Сто-
теке", Ниш, 

Васовиќ Милан, директор на Трговската агенција 
на НР Србија, 

Врањанац Живко, директор на задружното прет-
пријатие „Србо-кооп", Белград, 

Вујиќ Јован, директор на „Кооператива", Нови 
Сад, 

Вукелиќ Љубомир, директор на претпријатието 
„Гвожѓар", Нови Сад, 

Живановиќ Стеван, директор на претпријатието 
„Центротекстил", Белград, и 

Жугиќ Раде, директор на претпријатието „Тек-
стил", Сараево. 

2) Задачите на Иницијативниот одбор се: 
а) да спроведе запишување на нови членови во 

Сојузната трговска комора; 
б) да подготви нацрт на статутот на Сојузната 

трговска комора; 
в) да подготви и свика оснивачко собрание на 

Сојузната трговска комора. 
3) Ова решение влегува во сила е.тма. 

Бр. 1798 
2 јули 1952 година 

Белград 

Потпретседател 
на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за троме? 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 
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439. 
Врз основа на чл. 7 и 11 од Уредбата за надлеж-

носта за определување и контрола на цените и тари-
фите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), Советот 
за народно здравје и социјална политика на Владата 
на ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ 

1) За лековите, серумите, вакцините и другите 
средства за лекување се определуваат нови најголеми 
цени во продажбата на мало. 

Новите продавач цени на мало од претходниот 
став се определени во Цевновникот на лекова што е 
составен дел од ова решение, а кој е објавен во оддел" 
но издание на Издавачкото претпријатие „Медицинска 
книга". 

2) Производните и увозните претпријатија можат 
да им ги продаваат лековите и другите производи 
означени во Ценовникот на лекови од точ. 1 на сла-
галиштата на лекови односно на апотеките на еден 
од следните начини: 

4 а) по продавните цени на мало, и тоа во рамките 
на оние цени што се определени како најголеми во 
Ценовникот на лекови од точ. 1), со тоа на купувачите 
да им одобруваат рабат. Слагалиштата на лекови и 
апотеките можат во тој случај слободно да ги фор-
мираат своите продавци цени на мало исто така во 
рамките па оние цени што се како најголеми опреде-
лени во Ценовникот на лекови од точ. 1) на ова -
решение; 

б) по цените франко натоварено во вагон од-
носно брод без одобрување рабат. Во тој случај сла-
галиштата на лекови и апотеките, земајќи ги во обзир 
Своите трошкови, ги формираат слободно продажните 
цени на мало, со тоа тие цени да не можат да бидат 
поголеми од оние продавни цени што се како најго-
леми определени во Ценовникот на лекови од точ. 1) 
на ова решение. 

3) За апотекарската работа се определуваат нови 
такси што се утврдени во Ценовникот на лекови од 
точ, 1) на ова решение. 

4) Заводите за испитување и контрола ца лекови 
'ќе ги наплатуваат за своите услуги и натаму оние 
цени што важело ,ДО денот на влегувањето во сила 
на ова решение. 

5) За сите други Производи, како и за оние лекови, 
серуми, вакцини и средства за лекување што не се 
содржани во Ценовникот на лекови од точ. 1), про-
м е н и т е цени ќе се формираат слободно спрема усло-
вите на пазарот. 

Производните односно увозните претпријатија мо-
жат да ги продаваат и производите од претходниот 
став на еден од начините што се наведени во точ. 2 
од ова решение, со тоа своите про давни цени да ги 
формираат спрема условите на пазарот. 

6) Со одделни прописи ќе се регулира прашањето 
за надокнада (регрес) на слагалиштата и а-по теки те 
за разликите помеѓу најголемите продавни цени од 
точ 1) на ова решение и единствените продажни цени 
што биле определени во поранешниот Ценовник на 
лекови, и тоа за залаевте што се затекнале кај нив на 
денот на влегувањето во сила на ова решение. 

7) Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 
година, на кој ден престануваат да важат прописите 
на Решението за цените на лековите („Службен лист 
»а ФНРЈ", бр. 57/51), како и сите други прописи што 
му се спротивни на ова решение. 

Бр. 9686 
4 30 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др. Павле Грегорио, е. р. 
Согласен, 

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

440 . 

Врз основа на Решението на Владата на ФНРЈ за 
пропишување единствени цени за лекови и санитет-
скиот материјал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/48), 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесуваам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА ПРОПИСИТЕ ЗА РАБАТИТЕ 

ЗА ЛЕКОВИТЕ И САНИТЕТСКИОТ МАТЕРИЈАЛ 
1) Се става вон сила Решението за изменувања 

на висината на рабатите во Решението За цените и 
рабатите на лековите и синтетскиот материјал („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 48/51) и сите други прописи 
бо кои биле определени рабати за лекови и санитет-
ски материјал. 

2) Во оние случаи кога слагалиштата за лекови 
и апотеките набавуваат лекови и санитетски .матери-
јал по цените во продажбата на мало, т. е. со 
вклучените трошкови на прометот, производните од-
носно увозните претпријатија ќе им го одобруваат 
оној рабат што ќе го утврдат со меѓусебна спогодба. 

При продажбата на лекови и санитетски материјал 
по цените во продажбата на мало, слагалиштата на 
лекови им го одобруваат на апотеките оној рабат што 
ќе го утврдат со меѓусебна спогодба. 

3) Ова решение ќе се применува од 1 јули 1952 
година. 

Бр. 9687 
30 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за .народно 
здравје и социјална политика, 

др. Павле Грегори^ е. р. 
Согласен, 

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

441 
Врз основа на точ. 5 од Наредбата за пресмету-

вање цените при увозот односно извозот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр*. 36/52) донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВИДОВИТЕ НА СТОКИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 

1) Пресметувањето на цените при увозот ќе се 
врши со Народната банка на ФНРЈ за оние производи 
и по оние коефициенти што се назначени во оделниог 
список што е составен дел од ова решение и кој е 
испратен до Народната банка на ФНРЈ. 

2) Пресметувањето на цените при увозот ќе се 
врши на начинот што е предвиден во точ. 3 од На-
редба Ја за пресметување цените при увозот односно 
извозот. 

3) За машините, уреѓаите, постројките, приборот и 
деловите што се увозат како опрема за клучните об-
јекти на цивилната и војната капитална изградба, како 
и за спремата што се увози за потребите на Министер-
ството на народната одбрана, — нема да се врши пре-
сметување на цените и тоа само по следните услови: 

а) ако се предметите увезени за оние клучни 
објекти на капиталната изградба или како онаа спрема 
за. потребите па Министерството на народната одбра-
на, кои објекти и спрема Се назначени во списоците 
на клучните објекти и спремата на Министерството на 
народната одбрана кои списоци ќе ги испратат до 
Народната банка на ФНРЈ надлежните стопански ор-
гани и Министерството на народната одбрана; 
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б) ако и1 поднесат увозниците на Народната 
банка на ФНРЈ лишена изјава од корисниците на уве-
зените, (предмети за тоа дека тие предмети се (наме-
нети за клучните објекти на логичниот, корисник, од-
носно дека претставуваат спрема, за потребите на Ми 
н и а е реткото на народната одбрана. 

4) Увозниците се должни во корист на одделната 
смешка под назив Разлика помеѓу продажните и пре-
сметковните цени за стоките од увозот (точ. 5 од 
Решението за цените на суровините, по луи р оизв оди i е 
-и производите од увозот — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/52) да ги книжат и после 1 јули 1952 година 
сите позитивни разлики што ќе настанат ка ј изврше-
ниот увоз врз основа на склучените купувања до на-
Јведениот датум, со тоа што од свие средства можат 
да ги покриваат негативните разлики само по изер* 
шевиот <увоз> врз основа на склучените купувања пред 
1 јули 1952 година. 

Употребата на конечната позитивна разлика ќе се 
реши одделно. 

5) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а за 
почетокот на неговата примена важи одредбата на ст. 
1 точ. 9 од Наредбата за пресметување цените при 
увозот односно извозот. 

Оние видови и количини стоки што се увезени до 
1 јули 1952 година но кои до тој ден не биле пресме-
тани, и за кои од страна на надлежниот државен ор-
ган не биле определени економски цени ниту биле 
определен« одделни коефициенти за пресметување на 
увозот, — увозниците можат да ги 'пресметаат било 
сто прописите и коефициентите од ова решение, било 
по прописите и коефициентите што важеле до влегу-
вањето во сила на ова решение за „другите произ-
води" од соодветната гранка. 

Бр. 1236 
28 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

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

Претседател на Советот за индустрија, 
и градежништво, 

Светозар Вукмановиќ, е. р. 
Министер на Владата на ФОРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карановиќ, е. р. 

442. 
Врз основа на точката 1 од Решението за овла-

стување Министерот на финансиите на ФНРЈ да- може 
да пропишува мерки за ограничување на извозот и 
увозот на стоки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52), 
во согласност со Претседателот на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗВОЗОТ НА СТОКИ ВО ПАКЕТИ ОД СТРАНА 

НА НЕРЕГИСТРИРАНИТЕ ИЗВОЗНИЦИ И 
ПРИВАТНИ ЛИЦА 

1. Извоз на стоки во пакети од страна на нере-
гистрирани извозници и приватни лица може да е® 
врши, и тоа: 

а) прехранбени артикли можат да се извозат во 
странство во пакети до 5 кгр бруто тежина; 

б) сите други можат да се извозат во странство 
само до вредноста од 10.000 динари по еде« шкет , со 
тоа што еа извоз предмета од уметничка вредност и 
старини ќе и' се поднесува на надлежната царинар-
ница одобрение од државниот орган надлежен за за-
штита на уметничките вредности и старини. 

Извозот на стоки во пакетови пратки во сш-сла 
на претходниот став може да. се врши само еднаш 
месечно. 

2. Артиклите за кои пост ои- забрана да се извозат 
не можат да, се итооват во пакети во странство 
прописите од ова решение 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 
година, на кој ден престануваат да важат сите про-
писи што се во спротивност со него. 

Бр. 14256 
30 јуни 1962 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ* 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

443. 
Врз основа на точ. 5 од Наредбата за пресмету-

вање цените при увозот односно извозот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 36/52), донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИДОВИТЕ НА СТОКИТЕ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 
1) Пресметување на цените при извозот ќе се 

врши со Народната банка на ФНРЈ за оние производи 
и по оние коефициенти што се -назначени во оддел-
ниот Список што е составен дел од ова решение и 
кој и* е испратен на Народната банка на ФНРЈ. 

2) Пресметувањето на цените при извозот ќе е« 
врши на начинот што е предвиден во точ. 4, од На-
редбата за пресметување цените при увозот односно 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/52). 

3) Ова решение влегува во сила со денот н а 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а за 
почетокот на неговата примена важат одредбите на 
ст. 1 и 2 тон. 9 од Наредбата за пресметување цените 
при увозот односно извозот. 

Бр. 1189 
26 јуни- 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

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

Претседател на Советот за индустрија, 
и градежништво, 

Светозар алиманови«, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стокиќ 

Осман Карабегови:!, е. р. 

444. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за ос,кивањето 

и дејноста на трговските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/52) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ТРГОВСКИ СТРУКИ 

1) За вршење на трговската дејност се определу-
ваат, покрај трговските струки наведе«« во чл. 2 од. 
Уредбата за оставањето и дејноста на трговските 
претпријатија, како трговски струки: 

— т р г о ш е со производи на- домашната радиност 
и уметничкото занаетчиство; 

— трговија со ветеринарни целива, лекови и хе* 
михалис 

2) Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федери.пила 
Народна Република Југославија". 

Бр. 6865 
5 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на В л а д а р на ФНРЈ 

Претседател на Советот за прсме* 
со стокиќ 

Оваког t . р. 
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445. 

Врз основа на чл. 3 и 31 од Уредбата за надле-
жноста за определување и контрола на цените и та-
рифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) и чл. 5 
од Уредбата за времената царинска тарифа за стоките 
што ги увозат .лицата што не се регистрирани како 
увозници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/52), доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЧИНОТ 
НА УТВРДУВАЊЕТО ВРЕДНОСТА И ЗА ПРИМЕНУ-
ВАЊЕТО НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ 

1. Во Решението за начинот на утврдувањето 
вредноста и за применувањето на коефициентите на 
увезените стоки („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 27/52) 
се вгршат следни изменувања: 

1. Точката 1 се менува и гласи: 
„На сите стоки што се увозат од странство кое-

фициентот се пресметува во смисла на Решението за 
цените на суровините, полупр одводите и производите 
од увозот {„Службе« лист на ФНРЈ", бр. 10/52). 

Пресметувањето на коефициентите, во смисла на 
претходниот став, ќе се врши и за .увезените стоки 
за кои не постојат податоци за вредноста или ако 
стоките се примаат како подарок (со што се 'изедна-
чуваат и сите други ознаки и забелешки за бесплат-
ното примање на стоки)". 

2. Точката 4 се менува и гласи: 
„Сите стоки што ги увозат нерегистрирани уво-

зници и приватни лица, кои ги премнуваат нормал-
ните погреби на едно домаќинство, односно кога се 
увезени во толкава количина да е очигледно дека се 
наменети за трговија, подлежуваат, осем на плаќање 
царина во смисла на Уредбата за времената царинска 
тарифа за стоките што ги 'увозат лицата што не се 
регистрирани како увозници, и на .пресметување на 
коефициентите спрема решението наведено во точ. 1 
ст. 1 од ова решение. Осам тоа, царинарницата е дол-
жна со цел да се плати данокот на доход, да го из-
вести надлежниот финансиски орган во сите вакви 
случаи. 

Од одредбите на претходниот став се изземаат 
оние стоки и во оние количини! што се ослободени од 
плаќање царина во смисла на постоевте прописи". 

3. Во точката 5, во ст. 1 на место зборовите „Ми-
нистерството на финансиите на ФНРЈ" се ставаат збо-
ровите „министерството за финансии на народната ре* 
публика". 

Во истата точка ставот 3 се менува и гласи: 
„Во вакви случаи за утврдување на разликата што 

треба купувачот да ја уплати на оделната сметка на 
Министерството на финансии ге на ФНРЈ кај Наро д-
ната банка на ФНРЈ во смисла на по стоените прописи, 
ќе се применува коефициентот што е предвиден за 
таков автомобил, односно стоки, со тоа што вредно-
ста на автомобилот односно на стоките ќе се утвр-
дува по стварната вредност со комисиска проценка во 
смисла на точ. 2 од ова решение." 

Во истата точка ставот 4 се брише. 
4. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1952 

година. 

Бр. 14255 
30 јуни 1952 година 

Белград 

Министер на фи и ален ца* на ФНРЈ; 
Милентије Поповиќ, е. џ. 

446. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 

стандарди, за сојузните прописи за квалитетот -на про* 
изводите и за производителните спецификации (»Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната комисија 
за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандарди-
зација се донесуваат југословенски стандарди: 
Натриум-хидроксид, технички JUS H.B1.03Q 
Нагрнум-карбо«ат, технички JUS Н.В1.035 
Натри у м -б и кар б он ат, технички JUS Н.В1.038 
Натриум-тиосулфат. технички JUS Н.В1.039 
Плав камен — Модра галица JUS H.B5.Q1Q 
Никопшол , JUS Н.В5.011 
„Куприкарб" (бакарен карбонат, 

базичен) JUS Н.В5.0Ш 
Бакарна вар JUS. Н.В5.0М 
Ка;;циум-арсеиат JUS Н.В5.019 
Калциум-ц^јанид, технички . JUS ЃГ.ВЅЛШ 
Калиум-метабисулфиг, технички JUS H.B5.02I 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат ао сила 
со денот на објавувањето на ова решение во „Слу* 
жбениот лист на ФНРЈ. Од тој ден производителите 
можат да ги производат и да. ги означуваат хемиските 
производи опфатени со ова решение само според 
условиве поедвидени со соодветните стандарди. 

Бр. 3129 
23 јуни 1952 година 

Белград 
Вд. Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација 
„ Миле Љубичин* е. Р. 

Министерството на поморетвото на ФНРЈ, по из-
вршеното сравнување со изворниот текст установи 
дека во текстов на Правилникот за звањата и пла* 
тита на извршните службеници во /ресорот на помор-
ство™ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52), се пот-
крала долу "наведената грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА 

ИЗВРШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕСОРОТ НА 
ПОМОРСКОТО 

Во чл. 16, во десетиот $ед озгора треба да се 
брише зборот „Савурдија". 

Од Министерството на поморство^ на ФНРЈ, 23: 
јуни 1952 година. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије'* 
во бројот 18 од 31 мај 1952 година објавува: 

Уредба »а укинување околиските судови во Бара-
јево, Брза Паланка, Брусник, Гроцка, Гаџин Хан, 
Житковац, Мионица и Трговиште; 

Решение за најмалиот и најголемиот износ за1 

определување дневници на судиите — поротници. 
Во бројот 19 од 7 јуни 1952 година објавува: 
Указ аа исправка на поодделни елементи на 

гонетите групации во Законот за општествениот план 
на НР Србија за 1952 година; 

Указ- за исправка на лого неки те групи во рамките 
на основните пропорции на општествениот пла« ва 
Законот за општествениот план на НР Србија за 1952 
година; 

У ш за опшивање комисија за спроведување. За-
конот з& здацтша* на допишете на подрачјето на 
ГрдсЈшиката- Клисури, и Брањската Котлина од одро-
нување; 
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Указ за расподелба на износите на данокот на 
промет од укинатите околии на околиите во чијшто 
состав се вклучени нивните подрачја и за отстапу-
вање нови проценти за данокот на промет на овие 
околии; 

Указ за рг.споделба на износите на општествениот 
придонес на данокот на доход и дотации ед укинатите 
околии на околиите во чијшто состав се вклучени 
подрачјата или делови на подрачјата на укинатите 
околии и за определување нови проценти на опште-
ствениот придонес и на данокот на доход и износите 
ка дотациите од околиите во чијшто состав се вклу-
чени подрачјата или делови од подрачјата на уки-
натите околии; 

Решение за определување тарифи за испитување 
и преглед на парните котлови и парните садови; 

Оквирна тарифа за чистење оџаци и други о п е р -
ски уреѓаи со важност на територијата на НР Србија. 

Во бројот 20 од 14 јуни 1952 година објавува: 
Решение за определување лансионско-угостител-

с ш дуќани и претпријатијата на територијата на НР 
Србија во кои ќе -се користат нанси он-прехран а и сме-
стување — со определен попуст за време на годи-
шниот одмор; 

Решение за траење на туристичката сезона во 
туристичките, климатските и банските места на тери-
торијата на НР Србија: 

Исправка на Тарифата за услугите што ги вршат 
ветеринарните станици на територијата на НР Србија. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 17 од 31 мај 1952 година објавува: 

Правилник за постапката на ликвидацијата на 
занаетчиските задруги. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

428. Решение За надокнадата (регресот) на 
разликите во цените на лековите за слага-
лиштата и апотеките — 669 

429. Правилник за платите на работниците запо-
слени на бини и во' театарски работилници 669 

430. Наредба за пресметување цените при уво-
зот односно извозот — 670 

431. Напатствие за изменувањата и дополнува-
њата на) Напатствие™ за применување Ре-
шението за повластените тр од а® ни цени на 
индустриските производи наменети за по-

о р а н а 
требите на е ел еко--стоп абеното производ-
ство и на рибарството — — 671 

432. Напатствие за финансирањето на .проектите 
на градежните објекти во 1952 година чија 
изградба ќе започне во 1953 година 673 

433. Напатствие • за надокнадат^ (регресот) на 
разликите во цената на ©гревот за потре-
бите на населението — — 673 

434. Напатствие за сроковите за пресметување 
цените ири увозот односно извозот и за 
уплатување на разликите утврдени при тоа 
пресметување 674 

435. Напатствие за надокнадата (регресот) за 
разликите во цените на лековите — 675 

436. Решение за одобрување кредити за набавка 
трактори, сел еко-стопански машини и на-

437. Решение за висината на каматните стопи 
по краткорочните кредити на извозните и 
увозните претпријатија и претпријатијата во 
ликвидација. — — — — — — — 675 

438. Решение за оснивање Иницијативен одбор 
за формирање на Сојузната трговска ко-
мора — — — — — — 676 

439. Решение за цените на лековите 677 
440. Решение за ставање вон сила прописите за 

рабатите за лековите и санитетскиот мате-
ријал 677 

441. Решение за видовите на стоките и коефи-
циентите за пресметување на цените при 
увозот 677 

442. Решение за извозот на стоки во пакети од 
страна на нерегистрирани извозници и при-
ватни лица — — — — — 678 

443. Решение за видовите на стоките и коефи-
циентите за пресметување на цените при 
извозот — 678 

444. Решение за определување трговски струки 678 
445. Решение за изменување на Решението за 

начинот на утврдувањето вредноста и за 
применувањето на коефициентите на уве-
зените стоки — — — 679 

446. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за производите на хемиската инду-
стрија — — — — 679 

Исправка на Правилникот за звањата и платите 
на извршните службеници во ресорот на 
поморство™ — — — — — 679 

ПОКАНА ЗА УПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФНРЈ" ЗА 1952 ГОДИНА 

Бидејќи при крај на минатата година не се знаеја цените на хартијата и на гра-
фичките услуги, затоа што новиот финансиски и плански систем е воведен дури на 1 
јануари 1852 година, претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" во 1952 година е примана 
во вид на АКОНТАЦИЈА во износ од 800 динари за еден примерок. 

Цената на претплатата е УТВРДЕНА во износ од 1.000 динари па ги молиме сите 
претплатници разликата од 200 динари за еден примерок да ја испратат веднаш со чеков-
ната уплатница што била приложена во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 30/52, оти инаку 
по истекот на аконтацијата ќе се запре натамошното испраќање на листот. 

Молиме приложениот чек да се испише петли во и јасно, а доколку претплата се испраќа со вирман-
ски чек треба на грбот од вирманскиот налог да се пренесе бројот од грбот на чекот што ви е испратен. 
Треба да се одбегнува пишување на какви и да било пратеници 

Бидејќи по новите прописи плаќањето преку банка да се врши само по налог од сопственикот на 
сметката („Служби! лист на ФНРЈ", бр. 22/51), молиме разликата на претплатата да се положи или вир-
маниса одеднаш на нашата текуќа сметка 1031-900-880 при Народната банка на ФНР, Централата за НР 
Србија. 

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ" 
Белград, поштенски фах 226 

Издавач; »Службен лист еа ФНРЈ" новинарско издавачка установа — Белград, УЈхица Кралевине Марка 
бр, а — Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешовић Улица Кралевиќа Марка бр. & — Печа! в* 

Југословенското штампарско претпријатие. Белград 


