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116. 
На основа чл. 31 Основниот закон за држа-вните 

стопански претпријатија Владата ФНРЈ пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПШТОДРЖАВНИОТ АМОРТИЗАЦИОНЕН 

ФОНД НА РУДАР СКОТ О И ИНДУСТРИСКОТО 
ПРОИЗВОДСТВО И АМОРТИЗАЦИОНИОТ ФОНД 
НА ДРЖАВНИТЕ РУДАРСКИ И ИНДУСТРИСКИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Амортизацијата на основните средства (сред-

ства за производство, згради, инсталации, тран-
спортни средства и сл.) на државните рударски и 
индустриски претпријатија се врши оо дел на ре-
продукција на основните средства утрошени во те-
кот на производствениот процес. 

Во таа цел претпријатијата ги внесуат во инди-
видуалните (полни цени на копирањето на поедини 
производи нормираните амортизациони износи. Нор-
мираните амортизациони ,износи се добива-ат кога 
одредената амортизациона стопа ке се примени на 
просечните трошкови на производството за одно-
сните производи. 

Член 2 
Височината на амортизационата стопа за пое-

дини 'Производствени гранки или (поедини производи 
односно групи на производи ја одредуе Министерот 
на финансиите ФНРЈ во согласност со Стопанскиот 
совет на Владата ФНРЈ, по предлог нд Претседате-
лот на Сојузната планска комисија. 

Член 3 
Нормираните амортизациони износи служат по-

крај целта од ставот 1 чл. 1 на зваа уредба уште и 
за потреби на големи поправки. 

Височината на делот на амортизацијата, кој што 
к е ' се употреби за големи поправки во поедини 
производствени, гранки, ја одредуе Министерот на 
финансиите ФНРЈ во согласност со Претседателот 
на Сојузната планска комисија по предлог на над-
лежното производствено министерство на Федера-
тивна Народна Република Југославија, со оглед на 
состојбата на основниот имот во односната произ-
водствена гранка. 

Деловите на амортизационите износи, кои што 
ке се употребат за големи поправки, сочинуат амор-
тизационен Фонд на државните рударски и инду-
стриски претпријатија со кои што овие претприја-
тија управу ат самостојно аре основа на своите сто-, 
лански и финансиски планови. 

Член 4 
Претпријатијата ги полагаат износите на амор-

тизацијата на Државната (инвестициона банка до 
15-иот во месецот на вкупната количина На произ-
води произведени во минатиот месе ц, и тоа: 

а) износи кои ШТЈ служат за репродукција на 
основните средства во корист на олштодржавниот 
амортизационен фонд, а 

б) износи кои што служат за покривање на голе-
ми поправки во корист на амортизациониот фонд 
на претпријатието. 

Член 5 
Средствата на општодржавниот амортизационен 

фонд служат за обновуење на утрошените основни 
средства. Во таа цел Владата ФНРЈ за претпријати-
ја од општо државно значење, владите на народ-
ните републики за претпријатија од републиканска 
значење, Автономната покраина Војводина, Авто-
номната Коссвско-метохиската област и народните 
одбори за претпријатија од локално значење, мо-
жат да располагаат со средств.ата на општодржав-
ниот амортизационен фонд во височина на оној "из-
нос на уплатата која што ја извршиле претпријатија-
та од онштодржавно значење односно претпријатие 
јата од републиканско значење или претп.ријатијата 
од локално значење. 

Член 6 
Министерството на финансиите ФНРЈ ке орга-

низира одделна служба за изработуење долгорочен 
плаи на употреба средствата на општодржавниот 
амортизационен фонд во смисла на чл. 5 на оваа 
уредба како и За евиденција над уцотребуењето на 
тие средства. 

Член 7 
Во случај да рационалното управана со општо-

државните средства тоа го бара, средствата т амо,р-
тизациониот фонд можат да бидат привремено 
употребени во рамките на текукјиот стопански 
план и за финансирање на мовџ инвестиции по соју-
зните, републиканаките односно локалните планови 
на инвестицијата. 

Во такви случаи, а во границите^ наведени во 
следниот член, средствата на амортизациониот фонд 
влегуат како приход во Сојузниот буџет, држав-
ниот буџет на народните републики, буџетот на Ав-
тономната покраина Војводина и Автономната Ко-
совско-метохиската област и буџетот на народните 
одбори. 

Член 8 
. Планот на привременото употребувале на сред-

ствата Н9 'амортизациониот фонд се одредуе со од-
носниот буџет во врска со годишниот стопански 
план, и тоа: 

а) со општ одр ж авн и о т буџет се одр е ду е износ 
на средствата на општодржавниот амортизационен 
фонд уплатени во текот на односната буџетска го-
дина од претпријатија од општодржавно значење 
кои што ке бидат привремено употребени За финан-
сирање сојузните инвестиции како и износ на сред-
ствата на амортизациониот Фонд уплатени од дру-
гите претпријатија со кои што народните републи-
ки можат да располагаат; 

б) со државниот буџет на народните републики 
ќе се одреди износ кој што народните републики во 
рамките на износот утврден со општо државниот бу-
џет можат да го употребат за финансирање нл сво-
ите инвестиции, како и износот со кој што мо-жат 
да располагат окружните (обласните) односно град-
ските нар один одбори во степан на округ. 
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Со државниот буџет на Народната Република 
Србија ке 'се одреди износ кој што Народната Репу-
блика Србија може да го употреби за финансирање 
на с,воите инвестиции и износот со кој што. можат 
да располагаат Автономната покраина Војводина, и 
Автономната Косовско-метохиската област; 

' в) со буџетот на Автономната покраина Војво-
дина односно со буџетот на Автономната Косовско-
метохиската област ке се одреди износ кој што Ав-
тономната покраина Војводина односно Автономна-
та Косовско-мѓетохиска област можат да го употре-
бата за финансирање нд своите инвестиции, како и 
износот со кој што можат да располагаат околиски-
те односно градските народни одбори во степен на 
околија; 

г) со буџетот на округ (област) односно градски 
народен одбо,р во степен на округ ке се одреди 
износ кој што ке се употреби за финансирање инве-
стициите на односниот окружен (обласен) народен 
одбор односно градски народен одбор во степен на 
округ како и износот со кој што можат да распола-
гаат околиските народни одбори и градските на.род-
ни одбори во степен на околија односно реони на 
градски народен одбор; 

д) со буџетот на околија ке се одреди износ кој 
што може да се употреби за финансирање инвести-
циите на околиски народен одбор, како и износот со 
кој што можат да располагаат масните народни од-
бори; и 

тј) со буџетот на местен народен одбор ке се 
одреди изиѕос код што може да се употреби за фи-
нансирање инвестициите на односниот местен на-
роден одбор. 

Член 9 
Државната инвестициона банка должна е да со 

орга,низацијата на сметководствената служба му 
овозможи на Министерството на финансиите ФНРЈ, 
министерства га на финансиите на народните репу-
блики, на Главниот извршни одбор на Автономната 
покраина Војводина, на Извршниот одбор на Авто-
номната Косовско-метохиска област и на извршните 
одбори на народните одбори да доцнат потребни 
подаци за средствата на општ одр жавниот амортиза-
ционен фонд-и амортизационите фондови На прет-
пријатијата кои што тие ги основале. 

Член 10 
Државната инвестициона банка должна е Да ги 

пренесе во корист на општодржавниот амортизаци-
онен фзнд сите средства кои што се положени на 
банковната сметка на државните рударски и инду-
стриски претпријатија кои што се полагале по про-
писите на Уредбата за обвезното улагање иа амор-
тизационите квоти на рударските и индустриските 
(претпријатија, 

Државните рударски и индустриски претприја-
тија ке ги положат до 1 март 1947 година во корист 
на општодржавниот амортизационен фонд амортиза-
ционите квоти за 1946 година кои што уште не ги 
положиле на банковната сметка кај Државната ин-
вестициона ба-нка по поранешните прописи. 

Член 11 
Одредбите на чл. 7 и 8 не ке се примену ат за 

1947 година. 
Член 12 

Поблиски напатствија за извршуењето н,а оваа 
уредба донесу е Министерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 13 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето, а ке се примену^ од 1 јануари 1947 година. 
17 февруари 1947 година 

Бел.град 
Претседател на Владата ФНРЈ 

в Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосив Броз-Тжто^ с. р. 

Зжгг. Министерот не финансиите 
'Министер на ивдуетријата, 

Борис Кадриј с. р. 

117. 
На основа членот 1 Законот за овластуење 

Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата 
од народното странство, по предлог на Министерот 
на на,дворешната трговија, Владата ФНРЈ ироишшуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ 
ПРЕТСТАВНИШТВА (РЕПРЕЗЕНТАЦИИ) НА ИНО-

СТРАНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ 

Член 1 
На подрачЈето на Федеративна Народна Репу-

блика Југославија можат да се осниваат и да рабо-
тат технички претставништва (репрезента-ции) на 
инострани претпријатија и установи само по - про-
писите на оваа уредба. 

Член 2 
Дозвола за работење дава Министерот на надво-

решната трговија ФНРЈ по претходна одена на по-
треба ЗА оснивање и работење на ДОТРАЈНОТО техни-
чко претставништво (репрезентација), а во согласност 
со Стопанскиот совет. 

Член 3 
Во делокруг на работење на техничкото прет-

ставништво (репрезентација) спагја: 
1);давање подаци и разјаснуења" за производите 

на претпријатието на кое што дотичното техничко 
претставништво (репрезентација) му припаѓа; 

2) грижа за уредна испорачка, исправно монти-
рање од логичното претпријатие односно установа-
набавени постројки, урегјаи и апарати спрема бара-
њата н купуачите во Федеративна Народна Репу-
блика Југославија и вршење други услуги во врска 
со употребата на односните предмети; и 

3) вршење служба но дадените гаранции од ло-
гичните инострани гш-ет при,Ј ати ја односно установи 
в.о поглед на квалитетов и другите особини на испо-
рачаните предмети. 

Член 4 
Персоналот на техничкото претставништво (ре-

презентација) се состои од технички стручњаци и 
административен персонал. 

Техничките стручњаци по правило се државјани 
На земјата дека се навогја седиштето на дотичното 
претпријатие односно установа. Државјани на Феде-
ративна Народна Република Југославија исклучител-
но можат да се уно сл ат како технички стручњаци 
само со претходна согласност од Министерот на 
надворешната трговија ФНРЈ. 

За работењето на техничките стручњаци одго-
вара дотичнога инострано претпријатие односно 

^ установа. 
Административниот персонал составен е по пра-

вило од државјани на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија. Државјани на инострани земји 
исклучително можат да се уп ос л ат како администра-
тивни службеници само со претходна согласност од 
Министерот на надворешата трговија ФНРЈ. 

Член 5 
Техничките претставништва (репрезентации) одр-

жуат врска со домашните^увозни стопа-нски претпри-
јатија и установи во границите на задачите од чл. 3 
од оваа уредба. 

Член 6 
Контрола над работењето на претставништвата 

(репрезентациите) врши Министерството на надворе-
шната трговија ФНРЈ. 



Петок, ТХ февруари 1947 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 15 — Страна 179 

Член 7 
Техничките претставништва (репрезентации) мо-

раат да бидат регистрирани кај Министерството на 
надворешната трговија ФНРЈ. 

Член 8 
Во вршењето на своето работење претставни-

штвото (репрезентацијата) должн-о е да се пр ндр жу е 
кон постоекјите законски прописи. 

Член 9 
Иностраниот персонал на работа во техничкото 

претставништво (репрезентација) ке биде обвезно на 
подрачјето на Федеративна Народна Република Југо-
славија на плак јање доприноси и давачки на сите 
видови по прописите кои што важат за државјаните 
на Федеративне Народна Република Југославија. 

Член 10 
Поблиски одредби за извршуењето на оваа уред-

ба ке пропише Министерот на надворешната трго-
вија ФНРЈ со одделен пра-вилник. 

Член И 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаау-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", 

10 февруари 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната ^брана^ 

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

Министер на надворешната трговија, 
инж. Никола Петрович, с. р. 

118. 
На основа чл. 2 Уредбата за општодржавашот 

амортизационен фонд и амортизациониот фонд на 
државните рударски и индустриски претпријатија, 
по предлог од Претседателот на Сојузната планска 
комисија, а во согласност со Стопанскиот совет на 
Владата ФНРЈ донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА АМОРТИЗАЦИОНИТЕ СТОПИ ВО РУДАРСТВО-
ТО и ИНДУСТРИЈАТА 

1) Амортизационата стопа "за поедини стопански 
гранки во рударството изнесуе; 

а) за рудници на јаглен 5% 
б) за црна металургија 5% 
в) за рудници и металургија на обоени 

метали — — — — — — 8% 
г) за рудници на неметали — — — 15% 
д) за претпријатија кои што добиваат и 

преработуат нафта и земјани плин — 20% 
2) Амортизационата стопа за поедини сто-

пански гранки на индустријата изнесуе: 
а) за индустрија на железничко-сообр але-

ја јни машини и алат — 4% 
б) за индустрија на поледелски справи, 

машини и алат 5% 
в) за индустрија на автомобили и пре-

цизна механика 

г) за друга неспомената метална инду-
стрија 6% 

д) за индустрија на шекјер, шпиритус и 
квасец — 6% 

гј) за индустрија на билни уља — — — 3% 
е) за индустрија и промет со вино, ракија 

и жестоки пијалаци — 2% 
ж) за индустрија на тутун 2% 
з) за друга прехранбена индустрија 6% 
и) за електро-хемиска индустрија — 10% 
ј) за големо-хемиска индустрија — —- — 13% 
к) за индустрија на срча 8% 
л) за индустрија на целулоза, дрвењача и 

папир — 8% 
љ) за индустрија на медицински производи 

и лекови 6% 
м) за друга неспомената хемиска инду-

стрија ж 3% 
н) за текстилна индустрија 5% 

њ) за индустрија на свила 3% 
о) за индустрија на гума 6% 
п) за индустрија на кожа и обувки — 5% 
р) за електро-индустрија — — 5% 
с) за индустрија на хемиско преработуење 

на дрво 10% 
т) за дрвна индустрија 4% 
кј) за индустрија на цемент — — 10% 
у) за графичка индустрија 10% 
ф) за друга градежна индустрија — — — 5% 
х) Средната амортизациона стола за еден К\ућ 

се одредуе на 24 пари, со тоа надлежниот админи-
стративно-оперативниот раководач да ја одреди ви-
сочината на амортизационата стопа одделно за хи-
дроцентралите и одделно за калоричните централи 
разделено по групи на потрошуачи односно спрема 
тарифските ставови. 

3) Амортизационите стопи од точката 1 и 2 на 
ова решење ке се примену ат, во смисла на пропи-
сите на Уредбата за о п шт о др ж авниот амортизацио-
нен фонд и амортизациониот фонд на државните 
рударски и индустриски претпријатија, на средните 
трошкови на производството. 

Ако за некој производ не се одредени средните 
трошкови на производството, нормираните аморти-
зациони износи се добиваат кога одредената амор-
тизациона стопа ке се примени на индивидуалните 
плански трошкови на производството на односниот 
производ. 

4) Ова решење ке се пр и мену е почну е јк ји од 
1 јануари 1947 година. 

Бр. 1750 
10 февруари 1947 година 

Белград 
Заст. Министерот на финансиите, 

Министер на индустријата^у 

Борас Кидрич, с. р. 

119. 
На основа членот 1 и 3 Уредбата за оснивање 

Извонредната комисија за авто-сообракјај при Прет-
седателството на Владата ФНРЈ, Извонредната коми-
сија за авто-сообракјај издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РАБОТЕЊЕ НА 

ВОЗИЛАТА ВО АВТО-СООБРАКЈАЈОТ 
Член 11 

Државните, ко оперативните^ и приватните сто-
пански претпријатија и установи, надлештвата, орга-
низациите како ' и приватните Лица должни се да 
водат з а сите моторни возила кои што сообраќаат 
на територијата на Федеративна Народна Република 
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Југославија евиденција за работење на возилата по 
обрасци, и тоа: 

1) патни налог за патнички сообракјај (образец 
број 1); 

2) патни налог за автобуски сообракјај (образец 
број 2); 

3) патни налог за^теретен сообракај (образец 
број 3); 

4) дневна пресметка на карти (образец број 4); 
5) контролен лист за градски автобуски сообра-

к а ј (образец број 5); 
6) контролен лист за меѓуградски автобуски 

сообракај (образец број 6); 
7) контролен лист за успатни возења (образец 

број 7); 
8) спроводим лист за превоз на стока (образец 

број 8); 
9) евидентни картон на издавање и утрошок на 

погонски материал (образец број 9); и 
10) 'евидентни картон за надворешни авто-гуми 

(образец оЈшј 10), 
Член 2 

Патниот налог го покажуе дневниот ред на 
секое возило и служи како основни документ за 
контрола на возилото на пат. Подаците од платниот 
налог се внесуат во другите обрасци. 

Патниот налог го издава овластен службеник на 
претпријатието, установата односно сопственикот на 
возилото. 

Секое моторно возило при кинисуењето на ра-
бота мора да добие патни налог, 

Патниот налог се води во дупликат. На приме-
рокот, кој што му се дава на шоферот (оригиналот), 
шоферот на грбот ги упишуе сите собитија и про-
мени кои што се случуат на патот, по ред како што 
се случуат. Овие промени ги запишуе од моментот 
на кинисуењето од гаража па се до моментот на 
враќањето во гаража, Од овие подаци на заврше-
токот на возењ,ето се утврду е колку километри 
воз-илото преминало (со терет и без терет, пренесено 
патници) или превезен товар, вкупно време на трае-
њето на возењето, вкупно време на задржувањето, 
причини на задр леу ење то и утрошен погонски ма-
тер иа л. 

Патниот налог мора да биде во моторното во-
зило за сето време на возењето и мора да им се 
покаже на службениците овластени за контрола на 
нивно барање. Овие службеници запишуат на одре-
дено место свои забелешки и истите ги заверуат со 
свој потпис. 

Патниот налог е материален документ. 
1 Патниот налог е формат 29,5 X 21 см. Секој ори-

гинал и соодветна копија носи нумерација на серија 
и на реден број. Патните налози се поврзани во 
книга од 50 оригинали и 50 копии. 

% Член 3 
Дневната пресметка на картите; служи во град-

скиот и меѓуградскиот автобуски сообракај и за 
успатни возења. 

Во дневната пресметка на картите се -енесуат 
сите подаци за примените, продадените и вратените 
возни карти и врз основа на внесените подаци се 
врши пресметка на продаваната. 

Дневната пресметка на картите е формат 29,5 X 
21 см. 

Член 4 
Контролниот лист за градски автобуски сообра-

к а ј (образец број 5) и контролниот лист за меѓу-
градски автобуски сообракај (образец број 6), слу-
жат за евиденција на продавачката на возните карти. 
Овие контролни листови ги исполнуе лицето кое што 
врши продавачка на возните карти: 

Контролниот лист за градски односно меѓуград-
ски автобуски сообракај поврзан е со дневната 
пресметка на картите во една книга со тоа што 
дневната пресметка Јна картите остануе в^ книгата, 
додека контролниот) лист се кине и МУ се дава на 
лицето кое што врши продавачка нв картите. 

Во одредени рубрики на контролните листови 
контролните службеници ги залишуат своите забе-
лешки и ги заверуат со потпис 

Контролниот лист за градски автобуски сообра-
к а ј е формат 64,8 X 21 см, а контролниот лист за 
меѓуградски автобуски сообракјај е формат 44 X 27 
см. Секоја книга се состои од 50 обрасци на дне-
вната пресметка на картите и 50 обрасци на кон-
тролни листови за градски односно за меѓуградски 
автобуски сообракај. 

Член 5 
Контролниот лист за успатните возења мора да 

го води шоферот на Транспортното возило, кој што 
при вршењето на работите, било во заминуењето 
или на вракјањето од работа, прима на превоз пат-
ници или стока со цел на ефикасно цскористуење на 
возилото. За таков превоз на патници! односно стока 
шоферот на Транспортното возило мора да има одо-
бруењл од страна на надлежната дирекција за авто. 
сообракај. 3 

Во контролниот лист за успатни возења се за-
пишуат сите промени кои што наст^нуат за време 
на возењето. ( 

Контролниот лист за успатни возења чини целина 
со дневната пресметка на картите. Обата обрасца се 
поврзани во книга, со тоа што дневната пресметка 
на картите остануе во книгата, а контролниот лист 
за успатните возења се кине и му се дава на шофе-
рот односно на пратилецот на возилото. 

Контролниот лист за успатни возења е формат 
44 X 21 см. Книгата се состои од 50 парчиња на 
дневната пресметка на картите и 50 парчиња на кон-
тролните листови за успатни возења 

: Член 6 
Спроводниот лист за превоз на стока го носи 

шоферот на возилото кое што врши транспорт на 
стока за сметка на други лица. 1 

Спроводниот лист за превоз на с̂ гока мора да се 
исполнуе точно и мора да дава преглед на сите 
извршени превози и да пружа полна контрола за 
работењето на возилото. Потребни подаци на патот 
внесуе шоферот. Корисникот на возилото ги потпи-
шуе констатираните опстојателства, а како потврда 
прима еден примерок. 

Врз основа на исполнетиот спроведен лист за 
превоз на стока се врши фактурисан^ и пресметка 
на возарината. 

За секој корисник се исполнуе одделен спрове-
ден лист за превоз на стока. 

Спроводникот лист за превоз на стока е формат 
29,5 X 21 см. Книгата се состои од 3 X 25 листови, 
т. е. 1 оригинал и по две копии. Оригиналот и ко-
летите се нумерисани со броеви на серија и реден 
број. Испишуењето се врши со помошт на индиго. 

Член 7 
Евидентниот картон на издавањето и утрошокот 

на погонскиот материал се води за секое возило 
одделно. Во него се внесуат подаци за приемот и 
утрошокот на погонскиот материал За секој месец 
се исполнуе одделен картон. 

Евидентниот картон се води во гаражата одно-
сно канцеларијата на претпријатието врз основа на 
извештај на одговорното лице кое што издава по-
гонски материал и подаци од патниот налог. 

Евидентниот картон на издавањето и утрошокот 
на погонскиот материал е формат 29,5 X 21 см. Се 
печати на картон. 

Член 8 
Евидентниот картон за надворешните авто-гуми 

се води за секоја гума одделно. Во него се внесуат 
сите подаци кои што се во врска со работењето на 
надворешната ^вто-гума, преминатата километража 
и причината на симнуењето на гумата,. Подаците се 
внесуат од патните налози. 

Евидентниот картон за надворешните авто-гу-ма 
е формат 29,5 X 21 см. Се печати на картон. 
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Член 9 
Дирекциите за авто-сообракјај на народните ре-

публики ке отпечатат потребни количини обрасци за 
територијата на својата република и. ке водат кон-
трола за точното водење на истите. 

Дирекциите за авто-сообракјај ке ги стават на 
располагање односно ке ги продаваат овие обрасци 
на установи, надлештва и на лица наброени во чле-
нот 1 на оваа наредба. 

Поблиски напатствија за применуењето на овие 
обрасци ке пропишат дирекциите за авто-сообракјај 
на народните републики. 

Член 10 
На кооперативни^ и приватните стопански прет-

пријатија и установи, организации, како и на при-
ватни лица не ке се доделуат резервни делови и 
авто-гуми' ро случај на пр е кршу ењ ето на оваа на-
редба. 

Државните службеници и лицата запослени во 
државни стопански претпријатија, установи и над-
лештва, к.е одговараат дисциплински за прекршуење-
то на прописите од оваа наредба. 

Член 11 
Ов^а ^наредба влегуе во сила 15 дена по обја-

вуењето вр „Службениот лист на Федеративна На-
родна 'РеГп^блика Југославија" 

Бр. 471 
16 февруари 1947 година 

' 4 Белград 
Претседател на Извонредната : комисија 

за ает о-сообраќа а ј, 
Војислав Илич, с. р. 

Секретар на Извонредната ко мисија 
за авто-сообракјај, 

инж. Милија Симович, с. р. 

120. 
ОБВЕЗА ЗА НУДЕЊЕ НА ОТКУП ДЕВИЗИ И 
СТРАНСКИ ВРЕДНОСТИ НА НАРОДНАТА БАНКА 

ФНРЈ 
На основа чл. 11 и 24 Девизниот закон и чл. 8 

Законот за заштита југословенскиот имот и имотните 
права и интереси во иностранство, Министерот на 
финансиите ФНРЈ под VII бр. 19258 од 12 ноември 
1946 година ја овластил Народната банка ФНРЈ да 
може во секој момент, кога што ке најде за потреб-
но, да бара од сите домашни лица, кои што како 
такви се сметаат во смисла на Девизниот закон, како 
и од сите југословенски девизни обвезници во смисла 
на чл. 2 Законот за заштита југословенскиот имот и 
имотните права и интереси во иностранствог да и ги 
понудат на откуп сите свои девизи и странски вред-
ности во ороќ и под услови кои што Народната 
банка ФНРЈ ке ги одреди. 

Врз основа на споменатото овластуење на Мини-
стерот на финансиите ФНРЈ, Народната банка ФНРЈ 
ги повикуе сите физички и правни лица, кои што се 
сметаат камо домашни по постоекјите девизни про-
писи да и ги понудат на откуп сите девизи и стран-
ски вредности со кои што располагаат, без оглед 
кога и по кој основ постаји ал е нивна сопственост. 

Домашните лица, кои што во свое време му ги 
пријавиле сите девизи и стран оки вредности, со кои 
што располагаат на Уредот за заштита југословен-
скиот имот во ино странство, не треба да ги нудат 
ва Народната банка ФНРЈ н а откуп. Ова се однесуе 
и на пријави кои што во свое време и се поднесени 
на Народната банка ФНРЈ, кои што по донесуењето 
на ^Законот за заштита југословенскиот имот и имот-
и в е права и интереси се предадени од страна на 

Народната банка ФНРЈ на споменатиот уред. Во 
врска на чл, 8 на Законот за заштита југословен^ 
скиот имот и имотните права и интереси во простран-
ство овие пријави ке се шетаат како понуда за от-
куп на Народната банка ФНРЈ. 

Ова повику е ње се однесуе и на физички и прав-
ни лица мијата дејност на југословенската територија 
со иностранство била подвргната кон девизните про-
писи кои што биле во' важност ^ а 6 април 1941 го-
дина, во смисла на чл. 2 Законот з а заштита југосло-
венскиот имот и имотните права и интереси во про-
странство 

Понудата за откуп на Народната банка ФНРЈ 
има да се учини писмено на најблиското седиште на 
Народната банка ФНРЈ, без доставуење односните 
вредности, во срок од 30 дена од денот на обЈавуе-
њето на ова повикуење во „Службениот лист ФНРЈ". 

Неподнесуењето понудата за откуп на Народната 
банка ФНРЈ во врска на ова повикуењ'е повлечуе 
казна во смисла на казнените одредби од Девизниот 
закон. 

Под девизи се подразбираат сите побаруења во 
иностранство по било кој основ, во било која валута, 
без оглед кој инструмент служи како доказ на соп-
ственоста (чек, меница, упатница, налог з а исплата, 
уложи а книшка, доспеали купони, или макар која 
друга потврда за постоење на побаруењето). 

Под странски вредности се подразбираат сите ви-
дови на хартии од вредност кои што гласат на 
странска валута. 

Уедно се упозоруат сите заинтересирани лица да, 
доколку Народната банка ФНРЈ за сега не би ре-
флектор ала на откуп на понудените девизи и стран-
ските валути, истите не смеат да ги оту г ју ат туку 
мораат да ги задржат во свој посед, бидејкји про-
дзначката на истите по постоекјите прописи може да 
се изврши само на Народната банка ФНРЈ. 

IV бр. 23307. — Од Народната банка Ф Н Р Ј -
Главна централа, 12 февруари 1947 година. 

О Д А И К О В А Н И А 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

На основа членот 2 став 2 Законот з а ордени 
и медаљи ја одобруе Наредбата на Штабот на V 
армија бр. 25 од 1 јуни 1946 година 

со која 'е за осведочена храброст во текот на 
народноослободителната борба одлику ат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

застрани Мусевски М. Ристо; 
ст. водници: Ејуповић У, Марко и Трупец М. 

Мијо; 
водник Зафировић Р. Витомир; 
без чина-десетар Реџеповић О Тале; 
^орци: Новаковић А. Стојадин, Стефановски В, 

Милош, Тодоровски Д. Или ја и Цветковски А. Славче. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

поручник Скенџић П. Шпиро; 
заставник Јосифовски А.: Ђорђе; 
водник Николић Б. Живадин; 
омладина руковод. Вучић Д. Миодраг; 
фискултурни реф. Бурмазовић Ј, Славољуб; 
борци-водни официри: Јовановић С. Вукашин и 

Цеклић Л. Ђорђије; 
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десетар Андрејевић П. Слободан; 
без чина-десетари: Геговски К. Мако/Ђуровић 

М. МОМЧИЛО, Јововић Ђ, Миливоје и Перовић В. Ми-
лован; 

борци: Бојовић Р. Мирко, Балтић Д, Бранислав, 
Бјелић Р. Димитрије, Вукотић М, Драгутин, Вукај-
ловић Д. Милутив, Војиновић Р. Видоје, Дељанић 
Љ. Тиосав, Делић М. Светозар, Драшковић Н, Ду-
шан, Јакшић Д. Радослав, Јанковић Л. Станко, Јо-
вановић М, Средоје, Јововић Б. Милош, Јовановић 
М, Радосав, Которчевић В. Момир, Крстић М. Ми-
ливоје, Муаремовски К. Дори, Максимовић М. Ви-
томир, Миладиновић М, Јован, Милошевић П. Радојко, 
Мутавџић С, Петар, Микулић С. Гојко, Максимовић 
Б. Драгослав, Петровић Д. Милан, Прентић Р. Вук-
сан, Пејчић Ж,. Предраг, Павићевић П Милорад, 
Спасић Г, Драгољуб, Станичевски В. Димче, Спасо-
јевић Р Радоман, Стојановић В. Хранислав, Скен-
деровић Г, Тахир, Тимотијевић В. Војислав, Трајко-
вић Т Александар, Ћирић К "Димитрије и Мирковић 
Д, Андрија. 

Бр. 502 
11 октомв-ри 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М, Перуничич, с. р. 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 

^а се за умешност во ко ман дуење и особени 
заслуги За народ стечени во текот на народноосло-
бодителната борба одлику ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
мајори: Ковањко Кнежевић Ирина, Маркић И. 

Грго, Милошевић М Живадин и Рукавина М. 
Никола; 

капетани: Барбарић Ш, Љуби др а г, Белошевац Н, 
Живомир, Камхи М. Алберт, Кекић О. Марко, Лукић 
М Марко, Марић П, Никола, Марушић Д. Никола, 
Микелић Ј. Миљенко, Миленковић М. Воле, Шкри-
њар С. Лука, Узелац С. Бранко и Вечериновић П. 
Стеван; 

поручници: Баић И. Војо, Банић Д. Дако, Божо-
вић М. Душан, Драгичевић А Адолф, Јандрић Ј. 
Душан, Јерковић А. Петар, Јовановић Р Костадин, 
Куртз А. Антон, Личанин М Теодор, Манојловић 
Т. Сима, Милојица М. Драган, Милошевић С Ни-
кола, Опалић С. Дане, Павић В. Миле, Равлић А. 
Мирко, Стојчевић Т. Јаков и Ступар Ј. Симо; 

потпоручници: Равлић М Анте, Станојевић П. 
Стеван и Војиновић Р. Стево, 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајор Калезић П. Владимир; 
капетан Јовановић Р Костадин; 
поручници: Караџић М. Ђорђе, Ивошевић Ђ. 

Миле, Мартиновић Ђ. Миле, Николић М. Ђорђе и 
Рајачић М. Бранко; 

потпоручник Васиљевић Н Милош. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД Ш РЕД: 
капетани: Делетић Ц. Јаков, Кнежевић М. Перо, 

Лончар М. Никола и Жарић М. Љубомир; 

поручници: Бајурин Ђ. Недељко, Баришић Д. 
Стјепан, Белтак Ф. Макс, Борић С. Глиша, Царатан 
Н. Јурај, Цибилић Л. Стјепан, Циќатић В. Мартин, 
Црногај Н. Владо, Девчић А. Шиме, Драгић Б, Љу-
биша, Франковић И Иван, Гиздић М. Недељко, Јукић 
Ј Иван, Јурчевић П. Мирко, Кекић В. Милан, Кнез 
М. Иван, Ковачевић С. Никола, Ленац А Давид, 
Малада Н. Милка, Маравић Г. Гојко, Марчетић Н. 
Милан, Мардешић А. Анте, Маршић И. Никола, Ма-
тељак Ј. Мате, Мећикукић М, Борислав, Миошић И. 
Анте и Мратинић А. Анте; 

потпоручник Пудар К. Бранко; 
поручници: Мунитић И. Фрањо, Недић А. Ми-

лорад, Опавски Ј. Анђнија, Падован А. Анте, Г1ајнић 
Ј. Јосип, Павличевић И Иван, Периша Љ. Љубо, 
Прлац И. Иван, Профаца М. Марко, Родић В! Милан, 
Сокол Г. Грго, Свагуша И Вицко, Сврдлин В. Јо-
вица, Шарић М. Анте, Шкрбец А Макс и Варшек 
И. Звонко; 

потпоручници: Бошков С. Мито, Дропулић Ј. 
Јуре, Хеберлинг И Маријан, Херман В. 'Мирко, Гру-
бишић К. Милан, Качић Ј. Динко, Капелац М. Марко, 
Кецман П. Коста, Кнежевић Т. Симо, Косовац М. Ни-
кола, Кресоја Ј. Петар, Лазовић В. Бујадин, Лубина 
И Лука, Маравић П. Миле. Мариновић М. Иван, 
Маслов П. Иво, Матић Н. Драгутин, Михајловић А. 
Властимир, Милешевић Т. Владимир, Миличевић И. 
Шпиро, Мирковић Љ. Срета, Обрић С. Влајко, Ор-
ландић А. Душан, Орлић Р. Никола, Пантош Ј. Ми-
лан, Педовић К Драгица, Пражић М. Ђорђе, Радаљ 
А. Јозо, Раковић С. Остоја, Росић Р. Драгољуб, Са-
вановић Ђ. Стојан, Симић П. Илија, Станић Ј. Винко, 
Стојковић Н. Мирко, Шварц Ш. Милан.; Видовић Ј. 
Прокопије, Влаховић В. Миро, Војводић М Петар, 
Врачар П, Илија, Вржина Н. Симо и Вујновић Ј. 
Божо; 

заставници: Попадић Т Ђорђе, Бакић М. Миле, 
Цвитић Ј Славко, Чизмић -Ф. Динко, Делаш Ј. Јо-
сип, Девић Д. Радивој, Драгин Ј. Славко, Дунат Б. 
Бруно, Ћалета Ј. Милан, Еремић М. Милош, Јурош 
Б. Звонко, Лазић П. Јово, Марић М. Симо, Михић 
А. Гојко, Мулић М. Нурија, Обрадовић Л. Јованка, 
Орлић А. Бранко, Пилиповић Ј. Срето, ,Шишара Д. 
Раде, Турковић В. Спасоје, Врдољак М Вицко и Ву-
јичић С; Илија; 

ст. водници: Адамовић Р. Срето, Асановић Ј. 
Владимир, Беломарић Б. Јаков, Божић М. Никола, 
Брнчић Ј. Виктор, Дапчевић Р. Никола, Ђапа Р. 
Петар, Гргасовић М. Маргарита, Илић М. Радосав, 
Јаловец И, Јоже, Карамарковић М. Душан, Кесић 
С. Богдан, Кнежевић Л. Владо, Крижан Ј. Јоже, 
Крстинић П. Аћим, Љубишић С. Ђуро, Мелић И. 
Богдан, Протић И. Анте, Рад ека Ј. Душан, Радуло-
вић Н. Бранко, Сабић А. Ката, Сафић X. Иско, Си-
му нић М. Иван, Стојић М. Миле, Ступар Б. Миленко, 
Ттрбац М. Драго, Таталовић М. Милан, Тхиан А. 
Анте, Тумара М. Милован, Вранић С. Мило, Вућанић 
Ђ. Божо и Вукас М. Сим;о 

водници: Лаушић Л. Иван, Мусић П. Драгомир, 
Петровић Д. Марко, Петровић И. Живко, Поповић 
Н. Обрад, Шева С. Драган, Шдерић С Мате и Жив-
ковић Б. Петар; 

мл. водници: Црнчевић М. Мирко, Дакић Д; Сло-
бодан, Мартић Ф. Иван, Остојић Б. Мате, ПрШмић 
Ј. Миливој и Вукоје Б. Боро; 

десетар Милатић С. Кузма; 
борци: Ал брехт И. Иван, Бига С. Богдан, Борић 

Ј. Мате, Бриговић Д. Мате, Ценцељ Ф. Франц, Чедић 
М. Анте, Долни ар Ф. Милан, Јаковић П Данијел, 
Кљајић Л. Стеван, Личен А. Станислав Млађан С. 
Милан, Мојић В. Митар, Мраовић Ђ. Јанко, Новако-
вић Н. Бошко, Новаковић Ж. Слободан, Обрадовић 
Р. Јован, Опачић Р. Илија, Остојић Ј. Мијо, Петро-
вић Ф. Франц, Пјевац Ђ. Саво, Плеше Ј. Јосип, По-
повић Д, Добро, Стунин А, Раде, Шуштерић. А. 
Алојз, Таталовић Л Душан, Трннаестић Д. фрањо, 
Убовић П. Гавро, Влашић В. Јосип, Вукић Ш Бе-
рислав и Вулић Д. Владо; 
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Клинац Ј, Анте, Обрадовић С, Дане, Плећаш М. 
Идеја, Ракић М. Недо, Сав,ић И. Гојко, Шипрага 
В. Петар, Васиљевић М Милорад и Витовац И. Ђуро,, 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
ст. водник Капелина В. Благоје; 
мл. водник Раншић Л. Раде; 
водник Таус Ј, Данило; 
борци: Петкашиновски Г. Стојан и Ракић Т. 

Маринко; 
Ромчевић М Милан. 

Бр. 511 
14 октомври 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, с. р. до И. Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народна^ скупштина на Федеративна Народна 

Република Југославија 
'по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л ( 
да се за умешност во командуење и особени 

заслуги за народ стечени во текот на народноосло-
бодителната! борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
капетани:' Бабић С. Гојко, Кесер Б. Марко, Ро-

квић М; Перо, Штакор М. Петар и Жигић Р. Саво; 
поручници: Балабан Т, Дмитар, Брујић ,Р . Ми-

лан, Цетина М. Ранко, Кушић Ш, Шимо, Миљановић 
Н. Сава, Момчиловић Н. Илија, Павловић Ј, 1рожо, 
Радошевић Д. Ђуро, Скукан Н. Славко, Сучерић Ђ. 
Бранко, Вучетић С. Петар и Ждерић Н. Жарко; 

потпоручници: Голубовић В. Владо, Радомило-
вић Н. Душан и Штековић А. Бранко; 

Бараћ М. Раде, 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
мајор Пејановић И. Благоје; 
поручници: Кличковић Ђ. Ђуро и Вукелић С 

Спасо. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
поручници: Латиновић П. Никола, Миловановић 

С. Милан и Врањеш М. Бранко; 
потпоручници: Бањац Ј. Ђуро, Бранисављевић 

М. Миле, Д абел ић И. Никола, Косановић М. Раде, 
Лукић Д Дане, Марић V Ђ. Сава и Мешановић О. 
Салих; 

заставници: Брадић М. Никола, Гломазић Р. Ми-
лорад, Ковачевић М. Петар, Љујић Н. Ђорђе и Ми-
љуш Р. Душан; 

ст. водници: Алагић И. Данило, Аљић М. Мухи-
дин, Банда Н. Гојко, Бошњак П. Драган, Бриелић Т. 
Владо, Црнокрак Н. Душан, Цветичанин Н. Драго-
мир, Начић Ј. Милош, Чупић С. Миливој, Добриша 
А. Душан, Гвојић Д, Петар, Косијер М. Раде, Лончар 
М. Јован, Матијевић С. Марко, Милић М, Мојсије, 
Милутиновић К. Којо, Мраовић П. Љубан, Орешча-
нин И. Никола, Параш Т. Живко, Сејдиновић Б. 
Мехо,Вор капић С. Паво и Жутић М. Никола; 

водници: Бакић С. Остоја, Гојић П. Милош, Ко-
сановић П. Милован, Манојловић М. Миле, Маза-
лица Ц Славко, Малешевић М. Божо, Браковић Ђ. 
Милан, Пепић Ђ. Обрад, Путник П. Раде, Терзић 
М. Маријан^ Вишњић Р. Пајо и Вулановић Н. Љубо; 

мл. водници: Алић И. Фехим, Иванковић М, Да-
нило, Јал ић М, Рајко, Јановић А, Славко, Кнежевић 
Н. Рајко, Перић Ђ. Ђуро, Сајчић Ђ. Раде, Сарајлић 
И. Назиф, Вуковић Р. Татомир и Зорић П. Милош; 

десетар Шкрбић Н. Милован; 
борци: Амижић П. Млађан, Бабић В. Коста, ,Дур-

ман С. Божо, Гламочак С, Раде, Каурин С. Крсто, 
Каурин М. Марко, Кнежевић Б. Никола, Комосар К. 
Бранко, Копривица Н, Аким, Косорић К. Богољуб, 
Косорић П. Илија, Мачкић Ј. Славко, Милуновић Ђ. 
Илија, Нуркић Н. Аго, Остоја М. Новак, Пашић И. 
Рамоз, Поповић С. Раде, Прерадовић М. Недељко, 
С алковић М, Назиф, Симеунчевић Р. Немања, Стоја-
ковић М, Саво, Шикоња С. Штокан, Вимчић Н. 
Глиго, Волаш М. Лука, Врањеш О, Љубо и Вуко-
вић П. Стјепан, 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
ст. водник Милошевић Н. Данило; 
борци: Ботонић Б. Салих, Бранковић Е. Мехо, 

Хаџић Д. Хидает, Крунић М. Милан, Тешић Ђ. 
Ристо, Томашевић Л. Владо, Влаховић Р, Радоје и 
Ракнић И. Никола, 

Бр. 510 
14 октомври 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М, Перуничич, с. р, др И, Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративната Народна 

Република Југославија 
по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за умешност во командуење и особени 

заслуги за народ стечени во текот на народноосло-
бодителната борба одлику ат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
капетани: Бјелица Т, Велиша, Бубања М. Батрић, 

Чевизовић И, Милан, Пантић П, Бранко, ЈЈИкуљ А. 
Борис и Зеленовић Ј. Александар; 

поручници: Баретић К, Иван, Кнежевић П Ђуро, 
Костевац М. Милан, Крањц Ј, Алојз, Маринковић М. 
Божидар, Брадић Ј. Антон, Марковић Т Душан, Мат-
ковић Р. Вилко, Миловановић Т. Бошко, Мурета Ј. 
Милан и Зорић М. Стево; 

потпоручник: Дерења Н. Иван и Бараћ М. 
Марко. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
капетани: Доленц Ф. Франц, Лазаревић Н. Радо-

мир и Манојловић И. Дане. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 1И РЕД: 
поручник Говедник Ј, Јожеф; 
потпоручници: Думнић Р. Саво, Пуш Ј. Јоже и 

Радивојевић С,- Радосав. 

Бр. 509 
14 октомври 1946 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р. 
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ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

ао бројот 6 од 8 февруари 1947 година об јаву е: 
Уредба за одредуење единствени цени со важност 

на територијата на Народна Република Србија; 
Наредба за" групи производи и услуги за кои што 

ке се одредуат единствени цени со важност на тери-
торијата на Народна Република Србија; 

Наредба за категоризација на државните угости-
телски објекти на територијата на Народна Репу-
блика Србија; 

Наредба за класирање државните угостителски 
претпријатија на територијата на Народна Република 
Србија; 

Наредба за категоризација на кооперативните и 
приватните угостителски објекти .(хотели, ресторани, 
кафани, бифеи и на т. сл.). 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

..,Службени лист Аутономне покрајине Војводине 
у Народној Републици Србији" во бројот 2 од 31. 
јануари 1947 година објавуе: 

Одлука за утврдуење бројот на судиите и суди-
ите-поротмици на окружните судови на територијата 
на' Војводина; 

Одлука за измена на Одлуката за установуење 
броевите на околиските и окружните судови во Вој-
водина и за укинуење на Окружниот суд во Сомбор. 

Во бројот 3 од 12 февруари 1947 година об јаву е: 
Одлука за надлежноста на органот за регулирање 

службеничките односи на државните службеници на 
подрачјето на Автономната покраина Војводина; 

Одлука за 4установ-уење на дисциплински судови 
за државни службеници на територијата на Автоном-
ната покраина Војводина; 

Решење за оснивање управата на покраинските 
претпријатија од градежна струка на Автономната 
покраина Војводина; 

Решење за одредуење претпријатија од покраин-
ско зна,чење; 

Решење за оснивање" на финанеиско-контролниот 
отсек при Повереништвото за индустрија и занает-
о т ^ ; 

Наредба за одвеаната контрола на преработениот 
пипер во Војводина. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 13 од 11 февруари 1947 
година, об јаву ат: 

Уредба за проглаеуење жука (брнистра) за инду-
стриско растение; 

Уредба за целите н а градежните услуга кои што 
ги вршат државните градежни претпријатија од ло-
кално значење и за добивката и расподелбата на до-
бивката на овие претпријатија; 

Уредба за Фондот на раководството на 'претпри-
јатијата (Фонд на раководството) и Централниот 
фонд на претпријатијата (Централен фонд) на држав-
ните градежни претпријатија од локално значење; 

Наредба за утврдуење групи производи и услуги 
за кои што ке се одредуат единствени цени со важ-
ност на целото подрачје на Народна Република 
Хрватска; 

Решење за начинот на пресметувањето постојите 
На предвидената добивка на градежните претприја-
тија од локално значење; 

Решење за одредуење општиот ометковен фактор, 
врз основ,а на кој ке се п,ресмегуе иостотокот на 
предвидената добивка, кој-што ке се уплатуе во 
Фондот на раководството, и за постотокот на не-
предвидената добивка на градежните претпријатија 
од локално значење кој што се уплатуе во Фондот 
на р анов о д ств ото; 

Наредба за жигосуење дрвото и за извозниците 
за промет со дрво и дрвени производи. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 7 од 8 февруари 1947 година об јаву е: 

Уредба за цените на градежните услуги кои што 
ги вршат државните градежни претпријатија од ло-
кално значење и за добивката и расподелбата на до-
бивката на тие претпријатија; 

Уредба за Фондот на раководството на претпри-
јатијата (Фонд на раководството) и за Централниот 
фонд на претпријатијата (Централен фонд) на др-
жавните градежни претпријатија од локално значење; 

Уредба за издвојуење и располагање со оддел-
ните разлики во цените; 1 

Наредба за овластуењето на народните одбори 
сами да одр еду ат пост оци на режиските трошкови и 
стопи на до5ивката за државните угостителски прет-
пријатија од локално значење, 

Наредба за утврдуење групи .производи и услуги 
за кои што ке се одр еду ат единствени цени со ва-
жност на целото подрачје на -Народната Република 
Словенија; 

Решење за административно-оперативното рако-
водство и уметничкиот надзор на Државното преда-
вачко заведение за уметничко занаетство во Љуб-
љана; 

Напатствие за елементите од кои што се сбстоат 
цените на градежните услуги на градежните претпри-
јатија од републиканско и локално значење; 

Решење за постојите на општите трошкови на 
градилиштата и трошковите на управата и гаро давач-
ка та како и за постоците на дадените на бруто пла-
тите на работните сили з а државните градежни прет-
пријатија од републиканец и локално значење 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

116. Уредба за општодржавниот амортизационен 
фонд на рударског и индустриското 
производство и амортизациониот фонд на 
државните рударски и индустриски прет-
пријатија — 177 

117. Уредба за оснивање и работење на тех-
ничките . претставништва (репрезентации) 
на инострани претпријатија и установи — 178 

118. Решење за амортизационите стопи во 
руда,рството и индустријата 179 

119. Наредба за водење евиденција за рабо-
тење на возилата на авто-сообракјајот — 179 

120. Обвеза за нудење на откуп девиз,и и 
странски вредности на Народната банка 
ФНРЈ — 181 
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