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У К А З 
Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 

врска со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумот 
ма Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
ѕа Президиумот на Народната скупштина на Федера-
тивна Народна Република Југославија што го донесоа 
Сојузното веќе и Бебето на народите на своите сед-
миц-и од 27 февруари 1951 година, а кој што гласи: 

ЗА 
НА 

ПРЕЗИДИУМОТ 
ФЕДЕРАТИВНА 

З А К О Н 
НА НАРОДНАТА 
НАРОДНА 
СЛАВИЈА 

СКУПШТИНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГС-

Општи одредби 
Член 1 

П,резидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ ја 
претставува Федеративна Народна Република Југосла-
вија во меѓународните односи и ги врши правата на 
највисок орган на државната власт што се определени 
со Уставот и со законите. 

Член 2 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ се 

избира за ,исто време за кое е изабрана Народната 
скупштина на ФНРЈ. 

Ако се распушти Народната ск,упшти-на Президиу-
мот ја врши должноста долета не се избере нов Пре-
з-идиум. 

Член 3 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ се 

избира на заедничка седница на Сојузното веќе и Бе-
бето на народите на Народната скупшти-на на ФНРЈ. 

Член 4 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ е 

составен од претседател, шест потпретседатели, секре-
тар и најмногу 30 членови. 

Член 5 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за 

својата работа и одговара на Народната скупштина на 
ФН,РЈ. 

Народната скупштина на ФНРЈ може да го опо-
8ика Президиумот и да избере нов, како и да разреши 
од должност поодделни членови на Президиумот и ца 
избере нови и пред да истече времето за кое се из-
брани. 

Надлежност на Президиумот 
Член 6 

Президиумот на. Народната скупштина на ФНРЈ ги 
има следните права: 

1. — го претставува државниот суверенитет на 
Федеративна Народна Република Југославија 
ко меѓународните однос,и; назначува и опо-
викува по предлог од Владата на ФНРЈ ам-
басадори, вонредни пратеници и полнсмошни 
министри во странските држави; прима акре-

дитиви и оповикувачки писма на дипломатов 
претставници на странски држави акредити-
рани при него; ратификува и отказува меѓу-
народни договори и поважни конвенции и 
спогодби, доколку тоа не го врши самата 
Народна скупштина на ФНРЈ; на Владата на 
ФНРЈ и дава озластенија аа склучување зае-
ми во странство. 

2. — свикува заседанија на Народната скупштина 
на ФНРЈ; распишува избори за Народната 
скупштина ал ФНРЈ; го утврдува бројот па 
народните пратеници и изборните околии за 
избирање народни пратеници на Сојузното 
веќе на Народната скупштина на ФНРЈ; на-
з-начува Сојузна изборна комисија за и-збори 
на Народната скупштина на ФНРЈ; ја распу-
шта Народната скупштина -на ФНРЈ во слу-
чајот предв,иден со Уставот; рас-пишува ре-
ферендум по прашањата од надлежноста на 
Ф-НРЈ врз -санова на одлука на Народната 
скупштина на ФНРЈ или по предлог од Вла-
дата на ФНРЈ; 

3. — ги прогласува сојузните за-кони и издава у-
кази; ги дава задолжителните толкувања на 
сојузните закони; ја оценува согласноста на 
законите на републиките со Уставот и со за-
коните на ФНРЈ, со дополнител-на потврда од 
Народната скупштина на ФНРЈ, а по ба,рање 
од Владата на ФНРЈ, од Президиумот на На-
родната скупштина на народната република, 
од Врховниот суд на ФНРЈ, од Јавниот об-
винител на ФНРЈ и по сопствена иницијатива; 
ги укинува и поништува актите на Владата 
на ФНРЈ што не се согласни со Уста-вот и 
со законите. 

4. — во времето помеѓу две заседанија на Народ-
ната скупшт,ина, ги назначува и разрешува 
Претседателот и членовите на Врховниот суд 
на ФНРЈ и Ја-в-ниот обвинител на ФНРЈ и не-
говите заменици, со дополнителна потврда од 
Народната скупштина; одобрува или отфр-
лува барање за започнување кривична по-
стапка против народните пратеници на Соју-
зното веќе и Веќето на народите на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ или за нивното ли-
ше-ние од слобода, со дополнителна потврда 
од Веќето на кое што му припаѓаат; 

5. — го врши правото на помилување по пропи-
сите од законите; доделува одли-кува ни ја и 
почесни зва-нија на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија по прописите од зако-
ните; 

в. — про-гласува општа мобилизација и војнена 
состојба во случај ,на оружан напад на ФНРЈ 
или во случај на потреба за непосредно из-
вршување меѓународните обврски на ФНРЈ 
кон меѓународната организација на мирот или 
некоја сојузничка земја; прогласува приправ. 
на состојба на земјата во случај на војнена 
опасност за ФНРЈ; издава укази со законска 
сила за мерките потребни за време на при-
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правна, мобилна или војнана состо.јба; со 
мобилна и волнена состојба поодделни овла-
стувања може да пренесе на Владата на 
ФНРЈ додека траат опие состојби; 

7. - во времето помеѓу две заседанија на Народ-
ната скупштина в р итн реконструкција на Вла-
дата на ФНРЈ по предлог на Претседателот 
на Владата, назначува и разрешува по предлог 
на Претседателот на Владата на ФНРЈ 
поодделни членови на Владата со до-
полнителна потврда од Народната скупшти-
на; по предлог од Претседателот и л 
Владата определува кој член на Владата ќе 
го заменува членот на Владата што е спре-
чен да ја врши1 својата должност, назначува 
и разрешува по предлог од Претседателот од 
Владата заменици на министри генерални ди-
ректори, претседатели на комитети и д р ^ и 
раководители на уста-нови во состав на Вла-
дата на ФНРЈ; менува, спојува, укинува и 
образува нови министерства, совети, коми-
тети и други установи па Владата по предлог 
од Претседателот на Владата а со дополни-
телна потврда од Народната скупштина; по 
предлог од Владата . на ФНРЈ става под 
управа на сојузните органи стопански 1Јргт-
пријатија и установи од надлежноста на ре-
публиките и на локалните органи; 

8. — ги врши сите други работи што ќе му се 
стават во надлежност со закон. 

Член 7 
За да ги оствари -вонте права Президиумот до-

не сува укази, одлук-и и решенија. 
Актите на Президиумот се објавуваат со потпис 

од Претседателот и од Секретарот заедно. 

Организација и органи на Президиумот 
Член 8 

Правата што му се определени со Уставот и со 
законите Президиумот ги врши на седници на плену-
мот или преку своето Претседателство. 

Член 9 
Претседателството на Прези,диумот го сочинуваат: 

Претседателот, ^претседателите и Секретарот. 

Член 10 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 

може вршењето па поодделни права од својата над-
лежност утврдени во членот 6 од овој закон да ги 
пренесе на своето Претседателство, осем распушта-
њето на Народната скупштина, рас,пишувањето на из-
борите за неа, распишување референдум, оценка на 
согласноста на републичките закони и актите на вла-
дата на народната република со Уставот и со зако-
ните на Федеративна Народна Република Југославија 
односно со а,ктите на Владата на ФНРЈ, по,ништувањето 
или укинувањето актите на Владата на ФНРЈ. 

Овие ограничанија не важат за случаите од точ-
ката 6 на членот 6 од овој закон. 

Член 11 
Претседателството на Президиумот решава за сви-

кување седници на Президиумот, раководи со бироите, 
одделенијата, комисиите и советите и со други орга-
низациони единици во составот на Президиумот и 
назначува раководни службеници на Президиумот. 

Член 12 
Претседателот и Секретарот на Президиумот заедно 

или Претседателот сам го вршат претставувањето на 
државата, спрема странските држави од името на Пре-
зидиумот. 

Член 13 ' 
Примањето на акредитив,ни и о повикувачки аиша 

на странски ополномоштен! дипломатски претставници! 
го вршат -од името на Президиумот Претседателот -I 
Секретарот. 

Член 14 
Во случај на спреченост на Претседателот него го 

заменува еде,н од потпретседателите по ред, а во слу-
чај на спреченост на Секретарот еден од членовите 
на Президиум,от што ќе го определи Претседателството. 

Член 15 
Кг.ко одделе,а орган на Президиумот се устано-

вува Врховна сметковна комисија на ФНРЈ. 
В,рховната сметковна комисија ќе врши сметковна 

контрола на извршувањето на општодржазниот буџет 
и други крава што ќе и ги определи Президиумот. 

Прописите зг организацијата и надлежноста на 
Врховната сметковна комисија ги донесува Президи-
умот кој ги именува и разрешува нејзините членови. 

Член 16 
Во состав на Президиумот се образува Правен со-

вет како советодавен стручен орган на Президиумот 
за правни прашања. Претседател на Правниот совет е 
еден од потпретседателите на Президиумот. 

Во состав на П,резидиумот се образу,ва Биро за 
законодавни работ кој е орган на Президиумот за 
подготвување правни а,кти што ги донесува През,иди-
умот и за одржување врски на Президиумот со одбо-
рите и службите на Народната скупштина на ФНРЈ. 

Работа на Президиумот на седниците 

Член 17 

Седниците на Президиумот ги св,икува Претседа-
телот врз основа реше,нието од Претседателството или 
по барање од пет члена на П,резидиумот. 

Ако на барањето петмина членови Претседа-
телот не свика седница на Президиумот, предлЈжува-
чите можат да свикаат сед,ница самите назначувајќи го 
нејзиниот дневен р е г 

Член 18 
Со седниците на Президиумот раководи Претседа-

телот. 
Седницата е способна за работа ако е присутн,о 

мнозинството на члено,вите од Президиумот. 
Решенијата се донесуваат со мнозинство на гла-

сови од присутните членови. 

Член 19 
Президиумот донесува правилник за работа за 

своето работење на седниците и правилници за ра-
ботата на своите установи и одделенија. 

Член 20 
Президиумот може на своите седници да повика 

член,ови на Владата на ФНРЈ, Претседателот на Врхов-
ниот суд на ФНРЈ, Јавниот обвинител на ФНРЈ ,поради 
поднесување реферати или поодделни објасненија. 

Член 21 
Седниците на Президиумот се одржуваат јавно 

ако одлучи Президиумот. 
Членовите на Владата на ФНРЈ можат секогаш да 

присуствуваат на седниците на Президиумот. 

о . 

-
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Завршни одредби 
Член 22 

Со денот на влегувањето во -сила на овој закон 
престанува да важи Законот за Президиумот од 18 
јули 1946 година. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

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

У. бр. 333 
2 март 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, I Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 
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Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 
трска со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумот 
па Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
за укинување на Законот за државната контрола што 
го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на 
своите седници од 27 февруари 1951 година, а кој 
гласи: 

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА 

КОНТРОЛА 
Член 1 

Законот за државната контрола од 5 јануари 1949 
година се укинува. 

Член 2 
Озој закон влегува во сила со денот на објавува', 

н,ето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. -Ѕр. 331 
' 2 март 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

140 . 

О Д Л У К А 
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ НА ОДЛУ-
КАТА И НА УКАЗИТЕ ОД ПРЕЗИДИУМОТ НА НА. 
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ДОНЕСЕНИ ВО 
ВРЕМЕТО ПОМЕЃУ II РЕДОВНО И III РЕДОВНО 
ЗАСЕДАНИЕ (ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ) НА НА-
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ СОГЛАСНО НА 

ЧЛ. 74 ТОЧ. б, 13 и 15 ОД УСТАВОТ НА ФНРЈ 
Врз основа на чж 74 точ. 6„ 13 и 15 од Уставот 

на ФНРЈ и чл. 3 и 13 од Правилникот за работа на 
(Народната ску,пштина на ФНРЈ за заеднички седници 
на Сојузното веќе и на Веќето на народите, Народната 
скупштина на ФНРЈ на својата X заедничка седница 
одржана на III редовно заседание (од второто сви-
кување) на 27 февруари 1951 година донесе Одлука, 
која гласи: 

Се потврдуваат Одлуката и указите што ги до-
несе Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
врз основа на чл. 74 точ. 6, 13 и 15 од Уставот на 
ФНРЈ во времето помеѓу II (редовно и III редовно за-
седание (од второто свикување) на Народната скуп-
штина на ФНРЈ и тоа: 

1) Одлуката за овластување Владата на ФНРЈ 
дека може да ги гарантира обв-рските на Народната! 
банка на ФНРЈ што ги превзема таа кон Експорт-им-
порт Банката во Вашингтон по заемите и што ќе се 
склучат помеѓу Експорт-импорт Банката, како заемо-
давец, и Народната банка на ФНРЈ као заемолримач; 
бр. 1 од 4 јануари 1951 година. 

2) Указот за укинување положбата на војна со 
Сојузната република Австрија; У. бр. 70 од 16 јануари 
1951 година. 

3) Указот за продолжување мандатот на работнич-
ките совети на претпријатијата до крај на 1951 година, 
У. бр. 168 од 31 јануари 1951 година. 

4) Указот за укинување Комисијата на државната 
контрола на ФНРЈ; У. бр. 169 од 31 јануари 1951 го-
дина. 

5) Указот за разрешување од должност Претсе-
дателот на Комисијата на државната контрола на ФНРЈ; 
У, бр. 170 од 31 јануари 1951 година. 

87 февруари 1951 година 
Белград 

Претседател на Веќето Претседател 
па народите, на Сојузното Веќе, 

Јосип Видмар, с. р. г Владимир Симиќ, с. р. 

1 4 1 . 

О Д Л У К А 

НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ ЗА ПОТВРДА 
НА УРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ДОНЕСЕНИ 
ВО ВРЕМЕТО ОД 20 ДЕКЕМВРИ 1950 ДО ЗАКЛУЧНО 

22 ФЕВРУАРИ 1951 ГОДИНА 

Сојузното веќе на Народната скупштина на ФНРЈ 
на својата VII седница одржана на III редов,но засе-
дание (од второто свикување) на 27 февруари 1951 
година во Белград и Веќето на народите на Народната 
скупштина на ФНРЈ на својата VII седница одржана 
на III редовно заседание (од второто свикување) на 
27 февруари 1951 година во Белград донесоа истоветни 
одлуки кои гласат: 

Се потврдуваат уредбите што ни донесе Владата на 
ФНРЈ во времето од 20 декември 1950 до заклучно 
22 февруари 1951 година врз основа на чл. 1 од За-
конот за овластување на Владата на ФНРЈ за доне-
сување уредби по прашањето од народното стопанство 
од 4 февруари 1946 година, и тоа: 

1)) Уредбата за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за трошковните на државните тргов-ски прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51); 

2) Уредбата за изменување и дополнување на 
Уредбата за слободната продажба и цените на стоките 
од широко трошење (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
3/51); 

3) Уредбата за дополнување на Основната уредба 
за пренесување деловите на основните средства на 
држав,ните стопански претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/51); 

4) Наредба за дополнување на Наредбата за мер-
ките за штедење артиклите од широкото трошење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/51). 

27 февруари 1951 година 
Белград 

Претседател на Веќето Претседател 
на народите, на Сојузното Веќе, 

Јосип Видмар, с. р. Владимир Симиќ, с. р. 
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142. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по пра-
шањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
зло предлог од Претседателот на Сојузната планска ко-
мисија, Претседателот на Советот за градежништво и 
градежна индустрија на Владата на ФНРЈ и од Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
- ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ПЛАНОТ НА ГРАДЕЖНИТЕ 

ОБЕКТИ ВО 1951 ГОДИНА 
ОБЕМ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 

Член 1 
Обемот на инвестиционите градежни работи во 

. 3951 година но народните -републики и по основните 
',инвеститори е утврден во наслов-ните списоци на гра-
д е ж н и т е обекти за 1951/52 година. 

Изменувања во насловните списоци што се одне-
с у в а а т до воведување нови и бришење воведени гра-

д е ж н и обекти, менување на планираните градежни! 
/јголемини и вредноста на инвестиционите обекти ги 
^ вршат стопанските совети на владите на народните 
-,републики по предлог од основните инвеститори. 

За обектите на сојузните инвеститори за овие из-
менувања е потребна согласност од главниот инве-
ститор. Ако' стопанскиот совет на владата на народ-

н а т а република и сојузниот главен инвеститор не се 
усогласат реш-ението го донесува Стопанскиот совет 
''ма Вла.дата на ФНРЈ. 

Сроковите, утврдени во насловните списоци, мо-
жат да се менуваат во согласност помеѓу инвестито-

р о т и проектантското претпријатие односно инвести-
т о р о т и изводачот на градежните работи, во согла-
с н о с т со дианмичкиот план на градењето. За случај 

ма несогласност решениево го донесува стопанскиот 
совет на владата на народната република. 

Против решението од стопанскиот совет на вла-
, дата на народната република сојузните инвеститори 

можат да подадат жалба до Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ. 

Член 2 
Ако сумата по предсметката на изводачот за еден 

градежен обект е поголема од сумата одобрена во 
мисловниот список инвеститорот може! врз основа на 
ваква предсметка да склучи договор за изводење гра-
дежни работи само кога е постигната заштеда на 
други градежни обекти на истиот инвестиционен 
обект. 

Ако не е постигната заштеда на други градежни 
објекти инвеститорот е должен да му предложи на 
стопанскиот совет на народната република бришење 
на помалу важни обектп или намалување на предви-
дените обеми на работи на некој од градежните о-
6 ек ти од истиот инвестиционен обект, за да ја покрие 
разликата. 

Изменувањата што ќе ги одобри стопанскиот совет 
на владата на на-родната република (чл. 1 ст. 2 и 3 
и ст. 2 чл. 2 од оваа уредба) мораат да се спроведат 
ве одобрениве наслозни списоци на градежните о-
6 сити. 

ПРОЕКТИ 
Член 3 

Идејниот проект на градежниот дел од инвести-
циониот обект (во натамошниот текст: идејниот про-
ект) ќе се разработува само до таа мера од него да 
се гледа концепцијата на техничкото решение и пре-
смета приближно чинењето на изградбата на инве-
стициониот обект. 

За попрости градежни обекти и адаптации можат 
да се работат главните проекти и без претходна изра-
ботка на идејниот проект. 

НА ФНРЈ Среда, 14 март 1951 

Член 4 
Идејниот п.роект содржи: 
а) нацрти (идејни скици) на обактите во размер, 

без подробности; 
б) по потреба груба статичка пресметка, а за хи-

дротехнички обекти и груба хидраулична пресметка; 
в) груб предмер и предсметка на трошковите на 

градењето (вклучително подготвителни работи и над-
ворешен транспорт); 

г) технички опис на обектот што. треба да со-
држи образложение на диспози.ц.ијата, опис на прила-
годувањето на проектот кон конкретните услови на 
изградбата, т. е. кон условите на локацијата, земји-
штето, транспортот, климатските и други специфично-
сти на местото на изградбата, кон расположивите ма-
теријали, производителите сили и др., анализа на 
последиците што к Аги има обектот на општите опште-
ствени интереси на средината (урбанистички, сани-
тарни, сигурносни и водостопански). 

Член 5 
Главниот проект ќе се работи во три дела, и тоа 

одделно: 
а) главниот проект на обектот; 
о) главниот проект на орган.изацијата на гради-

лиштето; 
в) проектот на надворешниот транспорт. 
Кои главниот проект на обектот мора да биде 

прилежен и одобрениот идеен проект (доколку е ра-
ботен) со решение од комисијата за ревизија на про-
ектите. 

Проектантите ќе ги изработуваат предсметките 
кон проектите по просечните цени на градежните ра-
боти што ќе ги објави Советот за градежништво и 
градежна индустрија на Владата на ФНРЈ. 

Член 6 
Главниот проект на организацијата на градили-

штето содржи: ^ 
а) план на организац.ијата на градили,штето со 

технички опис; 
б) проекти на помошните обекти (провизорни и 

постојани); 
в) предмер и предсметка на сите подготвителни 

и завршни работи вклучувајќи го надворешниот тран-
спорт за подготвителните работи со назначување де-
лот на вредноста на подготвителните и завршните ра-
боти што ги теретн по предсметкага обектите за кои 
се формира градилиштето. 

Главниот проект на организацијата на градили-
штето за обектите за кои се формира, тоа, е должно 
де, те изработи градежното претпри.јатие (непосред-
ниот изводач). 

Член 7 
Проектот на надворешниот транспорт на матери-

јали за градежните обекти со.држи: 
а) количини на материјалите; 
б) транспортни средства; 
в) транспортн.и далечини; 
г) одобрени општи односно индивидуални тариф-

н и ставови; 
д) претсметка. 
Проектот на надворешниот транспорт е должно 

да го изработи градежното претпријатие (непосред-
ниот изводач). 

РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТОТ 
Член 8 

Програмата на изградбата ја поднесува инвести-
торот на ревизија до комисијата што ја образува со-
ветот на владата на народната република односно на 
Владата на ФНРЈ под чија што стопанска управа се 
навоѓа инвеститорот. Во оваа комисија задолжително 
влегува претставник од Советот за градежништво и 
градежна индустрија на Владата на ФНРЈ односно од 
министерството на градежите на народната република, 
и претставник од надлежната планска комисија. 
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Комисијата од претходниот став може да даде 
согласност на програмата на изградбата ако се согла-
сни со оваа програма претставниците од градежниш-
твото и од планската комисија. Ако овие претстав-
ници не се сои лаеви со програмата на изградбата, про-
грамата на изградбата ќе се испрати на ревизија до 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, односно до 
стопанскиот совет на владата на народната република. 

Член 9 
Комисијата за ревизија на градежните проекти 

при Советот за градежништво и градежна индустрија 
на Владата на ФНРЈ врши рев,изија на сите проекти 
работени во странство и ни проектите на обектите што 
ќе ги определи Советот за г,радежништво и градежна 
индустрија на Владата на ФНРЈ. 

Член 10 
Ревизија на проектите на железничките инвести-

циони обекти (Правилник за проектирање железнички 
инвестициони обекти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
44/49) и специфични обекти на Министерството на на-
родната одбрана и на Министерството на внатрешните 
Работи вршат комисиите за ревизија на проектите во 
овие ресори. 

Ревизија на проектите на други специфични гра-
дежни обекти може да вршат комисиите за ревизија 
на градежните проекти при односните ресори. 

Во комисиите за ревизија на проектите на желе-
зничките инвестициони обекгн и други специфични 
градежни обекти, осем комисиите при Министерството 
на народната одбрана и Министерството на внатре-
ш.ните работи, влегува како член и еден п,ретставник 
од, Советот за градежништво и градежна и-ндустрија 
на Владата на ФНРЈ односно од министерството на 
грабежите на народната република. 

Член 11 
Советот за градежништво и градежна индустрија 

на Владата на ФНРЈ може да бара (поодделни проекта 
осем проектите на воените обекти што се ревидирани 
од страна на комисиите од чл. 10 од оваа уредба, да 
се поднесат на ревизија до комисијата за ревизија на 
градежните проекти при Советот за градежништво и 
градежна индустрија на Владата на ФНРЈ. 

Член 12 
Ревизија на сите други проекти вршат комисиите 

за ревизија на градежните проекти во министерствата 
на градежите на народните републики. 

Комисиите за ревизија на градежн,ите проекти 
при поверенствата за градежни односно при поварен-
ствата за комунални работи на извршните одбори на 
народн-ите одбори, ќе вршат ревизија на проектите на 
ефектите за капитална .изградба од локално значење 
и на проектите на обектите за општествен стандард, 
осем оние што ќе ги изземе министерот на грабежите 
на народната' република. 

Член 13 -
Пред ,да ги поднесат на ревизија проектите од 

областа На к,ористењето и у.редувањето на водите, или 
зектите што се во врска или можат да влијаат на 
^стопанството, инвеститорите се должни да доби-

согласност од комитетот за водостопанство на 
'ата на народната републ-ика за републичките ив-
тин, односно од Комитетот за водостопанство на 

Г ата. на ФНРЈ — за сојузните инвестиции. 

Член 14 
При рсѓчли-ј^та р проектите на работата на ко-

мисијата присуствуваат одговорниот проектант и прет-
ставникот од инвеститорот. 

Член 15 
Проектите ги поднесува на ревизија проектното 

претпријатие (оганот) по претходно дознаела согла-
сност од инвеститорот. Инвеститорот е должен пред 
да даде согласност да добие одобрение на проектот 
од надлежната комисија од чл. 8 од оваа уредба. 

За инвестиционите обекти чии градби -ќе почнат 
во 1951 година се поднесуваат на ревизија, по п.ра-
вило, идејните проекти на целиот градежен дел на 
и,нвестиционите обекти, е само во исклучеше идеј-
ните проекти на групите на градеж,ни обекти што с е 

меѓусебно функционелно поврзани. 
Член 16 

Комисијата за ревизи,ја на градежните проекти 
може при ревизијата на идејн-иот проект да одлучи 
да не мора главниот проект да се поднесе на реви-
зија. Исто така комисијата ва ревизија на градежните 
проекти може да одлучи да се предаде главниот про-
ект на ,ревизија до комисијата за ревизија на граде-
жните проекти п-ри понискиот орган. 

Член 17 
Комисиите за ревизија на градежн,ите проекти се 

должн,и да донесат решение во срок од 15 дена по 
при,емот на идејниот односно главниот проект на ре-
визија. 

Член 18 
Ревизија на глав,ниот п,роект на организацијата на 

градилиштето и на проектот на надворешниот тран-
спорт вршат министерствата на градежите на народ-
ните републики или орга,нот што ќе го определат тие, 
односно за специфични работи ресорот што ја има 
операти,вата за изводење на специфични работи. 

Главниот проект на организацијата на градил-и-
штето и проектот на ,на,дворешниот транспорт, со по-
требна документација го поднесува на ревизија непо-
средниот изводач. 

Во решението за ревизија' на главниот проект на 
организацијата на градилиштето мора, покрај другото, 
да се донесе одлука" за тоа кој износ на вредноста 
на подготвителните и завршните работи се прснесуВЈ 
на инвестициониот обект. 

Решението за ревизија на главниот проект на ор-
ганизацијата на градилиштето и на проектот на над-
ворешниот транспорт мора да се донесе во срок од 15 
дена од денот кога е примен гла-в,ниот проект на ор-
ганизацијата на градилиштето односно проектот нд 
ворешннот транспо-рт на ревизија. 

СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ 
Член 19 

Договорите за изработка на проекти и за изводе-
ње инвестициони градежни работи што се склучуваат 
во 1951 година, можат да ги опфатат само елементите 
утврдени во одобрените нг.словни списоци на граде-
жните обекти за 1951/52 година. 

Договорите за изработка на проектите на обектнте 
што не се опфатени во насловните списоци на граде-
жните обекти за 1951/52 година можат да се склучат 
по о,доб,рение од Советот за градежништво и градежна 
индустрија на Владата на ФНРЈ односно по одобре-
ние од министерот на грабежите на народната репу-
блика. 

За скл-учување договори за изработка на проекти 
или за Изводење градежни работи со странски проек-
т а н т односно изводачи потребно е претходно одо-
брение ед Претседателот на Советот за градежништво 
и градежна ин-дустрија на Владата на ФНРЈ. 

а) Договори за изработка на проекти и вршење 
надзор 

Член 20 
Инвеститорите и проектните прет,пријатија (ор-

гани) должни се да склучат договори за доработка на 
проектите во срокот предвиден во наслозниот список. 
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Инвеститорите се долнени да му ги предадат до 
срокот ѕа склучување На догово,рот, -предвиден во на-
оловниот список, на проектното иго е т р и ј а ти,е (орган) 
сите елементи што се потребни за изработката на 
проектот. 

Член 21 
Во договорот за изработка на п,роектот, покрај 

др уште елементи, мора да се наведат: 
а) одговорниот проектант, именуван од проект-

но,т,о претпријатие, што ќе б-иде носител на основната 
концепција на проектот на градежниот дел од целиот 
инвестиционен обект; 

б) одговорниот (проектант на технолошкиот про-
цес; 

в) одговорниот проектант на опремата; 
г) срокот за предавање на ревидираниот и одо-

брениот проект; 
д) Обврските што се однесуваат до вршењето на 

надзорот. 
Ако ин-веститорот и проектното претпријатие не 

се согласат во поглед на вршењето на надзорот, ре-
шението за надзорот ќе го донесе по барање од ин-
веститорот органот под чија' стопанска управа се иа-
воѓа проектното претпријатие. 

Член 22 
Договорите за и,зработка на главниот проект, под-

робниот проект и дого-ворите за вршење надзор мо-
јкат да се склучат од-делно. 

б) Договори за изводење на градежните работи 
Член 23 

Непосредните и,нвести,тор,и се должни да им ги 
предадат на ,непосредните и заодам и ревидираните и 
одобрените проект-и ,најдоцна 10 дена после изврше-
ната ,ревизи,ја. Проектите што се ревидирани пред да 
се обј,ави оваа уредба, должни се непосредните инве-
сти,тори, да им ги предадат на ^водачите најдоцна 10 
дена после објавувањето на оваа уредба. 

Член 24 
Непосредните инвеститори и непосред,ните изво-

дачи се должни во грак од 30 дена по предавањето 
на изводгчот на одобрениот главен проект да склучат 
договор за изводење на градежните работи. 

За обектите чие градење се продолжува во 1951 
година а за кои има одобрен главен проект, догово-
рите мораат да се обноват според прописите од оваа 
у,редба најдоцна во срок од 15 дена после нејзиното 
објавување. 

Член 25 
Дого-ворите за из,водење на градежните работи во 

1951 година се склучуваат врз основа на ревидира-
ниот и одобрениот главен проект на обектот на пред-
сметката на кзводачот за обектот, ревидираниот И 
одобрениот главен проект на о,р,гани-зацијата на гра-
дилиштето и проектот "на надворешниот транспорт на 
материјалите за о-бектот. 

Догов-о,рот за из-водење на градежните работи 
може да биде склучен и врз банова на неревидиран 
главен проект на ефектот, доколку комисијата за ре-
г,'..;ија на градежните проекти ќе одлучи при реви-
зијата на идејниот проект главниот 'проект на сбек-
тст да не се поднесува на рев,изија. 

До,говорот за и,зводење на гра,дежните работи 
може да се скл-учи и врз основа на одобрениот идеен 
проект на обектот, ако го прифати изводачот како 
основа за склучување на договорот, мака,р што коми-
сијата за ревиз-ија на градежните проекти одлучила 
да не се поднесува главниот проект на обектот на 
ревизија. 

Член 26 
Договорите се склучуваат за целиот инвестицио-

нен обект, за еден или повеќе градежни обекти. 

За најважните обекти на капиталната изградба 
договорот може По исклученине да се склучи и за из-
водење делот на обек,тот, ако се изработуваат и одс-
б,руааат главниот проект и предсметката по делови. 
За склучувањето на овие договори е потребно одо-
брение од Советот за градежништво и градежна инду-
стрија на Владата на ФНРЈ. 

Член 27 
Договорот за изводење подготвителни работи и 

договорот за надворешниот тра,нспорт на материјалите 
за обектот може да се склучи од,делно и пред да се 
скл,учи договорот за изводење на обеитот. 

Доколку инвеститорот не располага со проектот е 
должен да му предаде на непосредниот изводач, во 
срокот што ќе го утврдат согласно, за секој градежен 
обект скица со груб пред-мер и предсметка, врз осно-
ва на која може извода-чот да го изработи проектот 
на организацијата ,на градилиштето и на надвореш-
ни,от транспорт поради склучува,ње договор, 

Член 28 
Договорот за и-зводење на градежните работи по-

крај другото содржи: 
а) број на решението од стопанскиот совет на 

народната република за и,нвестициона изградба за 
одобрување на надоениот список; 

б) реден број и назив на обектот од одобрениот 
насловен список; 

в) вредност на договорните работи за секој гра-
дежен обект; 

г) срок на почетокот и срок на довршу,вањето на 
договорените работи за секој градежен обект; 

д) име на надзорниот орган што е овластен од 
инвеститорот и неговите права; 

ѓ) број на решението за о,добрување на проектот 
од ст,рана на надлежната комисија за ревизија на про-
ектот ; 

е" број на решението за одобрување на глав,ниот 
проект на организацијата на градилиштето; 

ж) број на ,решенеитс за одобрување на проектот 
на надворешниот транспорт; 

з) партија на финансирањето на инвеститорот при 
кредитното претприја,тие; 

и) решение за утврду,вање на поуската локација; 
ј) број на градежната дозвола; 
к) гарантен срок со определе-ните обврски на н-з-

водачот; 
л) кога, во кој срок и под кои услови можат да 

се менуваат примените обврски. 
Во договорот можат да се внесат и сроковите за 

довр,шување поодделни дел-ови на обектот (на при-
мер: ис,коп на темелот, темелен зид, приземје, прв 
кат, покрив, внатрешно малтери,сување, заградување 
провери, канализација и водовод, насип од км до км, 
коловоз о,д км до км и сл,). 

Член 29 
Договорната вредност се утврдува врз базата на 

предмерот на главниот проект и на претсметката на 
изводачот. ч 

Секое градежно прет-пријатие (даводач на граде-
жните работи) кога ја изработува предсметката мора 
да го при,мен,и одобрениот п,росечен процент на уче-
ството на меха,низацијата. 

Градежните претпријатија (и,зводачи на градеж-
ните работи) го пресметуваат својот п,росечен процент 
на учеството на меха,ни-зацијата за пооделни видови 
градежни работи врз базата на вкуп,ната годишна ко-
ли,чина на работите по сите производител,ни задачи и 
вкупната располож,ива механизација, а го одобру,ва 
министерството на градежите на народната република. 

Советот за градежништво и гра-дежна индустрија 
на Владата на ФНРЈ ќе ги пропише нормите на учи-
нокот (пронзводвоДственост) на пооделни видови 
механизација што ќе се применат кога се пресметува 
просечниот процент на учеството па расположивата 
механизација. - - -
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Член 30 
Ако ин-веститорот и изводачот не можат да се 

согласат во поглед на предсметковната вредност, од-
лука за предсметковната вредност ја донесува мини-
стерството на град ежи те на народната република, 

Договорената вредност на работите не мон.е да 
се менува, осем ако се променат количините на рабо-
тите што не можеле да бидат пред.видени во проектот. 

Спорот околу договорените количини и вредноста 
на работите ќе го решава државната арбитража. 

Чл-ен 31 
Претпријатието означено во каело ВЕН от списо-к на 

градеж,ните обе-кти како непосреден изводач е еднни 
согозорач со инвеститорот. 

Претпријатието што склучило договор со инвести-
торот може за делот од работите да склучи договор 
и со други извода чи (на пример: со занаетчиски ду-
ќан), но само врз базата на пред сметката изработена 
по одобрените цени. За извршувањето на овие работи 
во обврската според инвеститорот е исклучително 
претпријатието што склучило во него договор. 

Член 32 
Сумата предвидена со договоров за изводење на 

работите во в-исина на прифатената гсредсметка на 
изводачот ќе се смета де-ка е обезбедена кај кредитно 
претпријатие, ако кредитното претпријатие во срок од 
седум дена по приемот на копијата од договорот ме 
го извести из-водачот оти финансиски средства за ?з-
^де-ње на работите не се обезбедени. 

Член 33 
Гарантниот срок за изводење на работите не може 

да биде пократок од една година и почнува да тече 
од денот на техничкиот прием на извршените работи. 

ИЗВОДЕЊЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ 

" Член 34 
Кон изводењето на градежните работи може да 

се пристапи после склучувањето на договорот за из-
водење на градежн.ите работи односно после донесу-
вањето на наредбата за изводење работи во сопствена 
режија врз основа на Правилникот за изводење ра-
боти во сопствена режија. 

Инвеститорите можат да ги изведат градежните 
работи во сопствена режија само врз основа на прет-
ходно изработена предсметка. 

Член 35 
Изводењето на градежните работи без претходно 

утврдениот предмер и претсметката може да се врши 
само по претходно одобрение од министерот на гра-
дежна на народната ре.публика од.носно од органот 
што ќе го овласти тој, и тоа само за оние работи за 
кои не можат, поради нивната специфичност, унапред 
да се утврдат предмерот и претсметката. Предсметката 
на вакви работи по стварните трошкови може да се 
врши само ако не можат дополнително да се утврдат 
норми.раните трошкови. 

По исклучевме Претседателот на Советот за гра-
дежништво и градежна индустрија на Владата на ФНРЈ 
односно м.инистрите на градежите на народните репу-
блики можат да издадат постојано одобрение за из-
водење на работите,бе! претходно утврден предмер 
и предсметка за поодделни видови специфични работи, 
за кои не можат по правило ундоред да се утврдат 
предмети ц преломен^ 

НАДЗОР НАД ИЗБОДЕНОТО НА ГРАДЕЖНИТЕ 
РАБОТИ 
Член 36 

Техничкиот надзор над изводењето на градеж-
ните работи од името на инвеститорот го врши, по 
правило, проектантот на обектот, или друго стручно 
лице што ќе го овласти инвеститорот во согласност 
со одговорниот проектант, 

Член 37 
Лицето што врши технички надзор над изведе-

ните е д,олж-но: 
а) при договорањето за изводење на градежните 

работи да му помага на инвеститорот поради внесу-
вање во договорот потребни елементи шт0 го усло-
вуваат правилното изводење на обектот по проектот; 

б) да врши надзор над нзводењето на работите 
поради обезбедување реализацијата на техничката 
концепција содржана во проектот; 

в) да ги ревидира деталните на проектот (во со-
гласност 1о проектантот, доколку надзорниот ор-ган не 
е :амиот проектант); 

г) да ги внесува во проектот сите измени што 
станале во текот на градењето; 

д) да дава потребни техничка напатствија при из-
водењето на работите. 

Член 38 
Лицето што врши технички надзор има право. 
а) да го запре изводењето на работите ако се 

доведе во пра-шање при ^водењето на р-аботите тех-
ничката концепција содржана во проектот. Во тој слу-
чај градежното претпријатие мора веднаш да ја из-
вести надлежната градежна инспекција, која е должна 
да донесе во срок од 48 сати по приемот на обавсста 
конечна одлука; 

б) да одбие прием на работите што не се извр-
шени квалитетно. 

Спорот помеѓу инвеститорот и изводачот што се 
однесува до квалитетот на извршените работи го ре-
шава државната арбитража. 

Член 39 
Прегледот на предсметката што ја поднесува из-

водачот, заверување на градежната книга и градеж-
ниот дневник и прегледот на поднесените ситуации' 
го врши лицето овластено од инвеститорот. 

Вршењето на овие работи може да го превземе 
и лицето што в,рши технички надзор, доколку е тоа 
предвидено со договорот за вршење на.дзор (чл. 21 
од оваа уредба). 

НАПЛАТА НА ИЗВРШЕНИТЕ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 
Член 40 

Наплатата на изврше.ните градежни работи се 
врши преку ситуациите еднаш месечно. 

Во ситуаци.ите се внесуваат извршените градежни 
работи што се внесени во градежната книга и пре-
сметани по елииичните цени утврдени во претсмет-
ката. 

Член 41 
Наплатата на и-звршените подготвителни и завр-

шни работи се врши со одделни ситуации еднаш ме-
сечно. 

При поднесување окончеиа ситуација р обесите 
се врши пренесување на вредноста на подготвител-
ните и завршни работи на довршениот инвестиционен 
обект во висината што е утврдена при ревизијата на 
главниот проект на организацијата на гра дилиштето. 
Другиот дел од вредноста на подготвителните и завр-
шните работи се пренесува на градежното претпри-
јатие. 
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ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 42 

Напатствија и објасненија за применување на оваа 
уредба ќе дава по потреба Претседателот на Советот 
за градежништво и градежна индустрија На Владата 

ФНРЈ. 

Член 43 
Уредбата за проектирање (,,Службен лист на ФНРЈ 

ФНРЈ", бр. 48/43) и Уредбата за градење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 46/48) остануваат и натаму во 
сила, изземајќи ги одредбите што се во гаротивност 
со оваа уредба и кои нема да се применуваат во 
1951 година. 

Член 44 
Оваа уредба влегува во с,ила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а ќе се применува о,д 1 ја-
нуари 1951 година. 

27 февруари 1951 година 
Белград 

Претседател ,на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Вла,дата на ФНРЈ, 
Претседател на Сојузната планска комисија, 

Борис Кидрич, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

П,ретседател на Советот за градежништво 
и градежна индустрија, 

Љубчо Арсов, с. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. (V 

1 4 3 . ' 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, во 
врска со Указот на Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ за укинување Комисијата на држав-
ната контрола на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/51), Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот 
на Советот за законодаство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА 

ЗА НАРОДНАТА 'ИНСПЕКЦИЈА 
Член 1 

Работите што се ставени со Уредбата за народната 
инспекц,ија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/49) по 
надлежност на околнава (градска, реонска) комисија 
на државната контрола, односно на нејзиниот претсе-
дател, ќе ги врши претседателот на околискиот (град-
скиот, реонскиот) народен одбор. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

9 март 1951 година 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Претседател 
на Советот за законодаство и изградба 

на народната власт 
на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. . 

1 4 4 . 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 
Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата 
од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог 
од Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ и Министерот на финансиите на. 
ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МЕРКИТЕ 
ЗА ШТЕДЕЊЕ АРТИКЛИ ОД ШИРОКО ТРОШЕЊЕ 

1. Во точ. 17 од Наредбата за мерките за штедење 
артикли од широко трошење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 59/50 и 6/51). после ставот 1 се додава 
нов став 2 кој што гласи: 

„Согласноста за сите поправања и адаптации како 
и спрема на државните згради, што се опфатени со 
планот на инвестициите и внесени во насловниот спи-
сок на градежните обекти за 1951 и 1952 година, се 
добива на тој начин што ќе го потврди насловннот 
список Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ односно 
органот овластен од него". 

2. Ставот 2 на точ. 17 од наредбата станува став 3. 
3. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 1223 
9 март 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

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

Добривоје Радосављевић с. р. 

1 4 5 . 

Врз основа на чл 54 од Уредбата за данокот на. 
доход, а по предлог од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Ш Е 
ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

I 
За пресметувањето данокот на доход на земјодел-

ските домаќинства се пропишуваат следните стопи: Ц 

На даночна основица Даночна стопа 

14% 
20% 
30% 
38% 
45% 
52% 
57% 
65% 

со тоа максималниот износ да не премине 70%. 
На приходите отечени од окуќнпца и од друго 

лично стопанство земјоделските домаќинства што се 

до 30.000 од 4 до 
од Зв.ОСО ДО 50.000 1, 7 „ 
и 50.000 и 80.000 1, 10 „ 
П 80.000 1, 120.000 II 16 „ 
II 120.000 160.000 П 23 
И 160.000 „ 200.000 1, 35 „ 
II 200.000 II 250.000 1, 42 „ 
II 250.000 1, 1, 47 „ 
II 300.000 II 400.000 55 „ 

преку 400.000 преку 
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зачленети во селанските работни задруги плаќаат да-
нок на доход па земјоделските домаќинства за 30% 
понизок од другите обврзници на овој даночен облик. 

Правото на плаќање данок, во смисла на претход-
ниот став, им припаѓа на он-ие домаќинства што -влегле 
во селанска работна задруга пред да истече првата 
половина на годината, за која што се врши разрез на 
данокот. 

На садителите на тутун што ќе ја иопорлчат це-
лата договорена количина им се внесува во основицата 
за пресметка на данокот само 80% од примената нак-
нада. Шинатата за испорачаните коли-чини преку пла-
нот не се оданочува. 

Вредноста на туѓа работна сила употребена на 
работите околу обработката на тутун, памук, лозја и за 
други сезонски работи што ги врши најголемиот дел 
од земјоделските домаќинства со туѓа работна сила, 
се признава како режија при пресметувањето на да-
ночната основица. Виси-ната на надниците за пресме-
тување вредноста на туѓа работна сила како и рабо-
тите за кои што вредноста на употребената туѓа ра-
ботна сила ќе се призна како режија ја определува 
министерот на финансиите на народната република со 
согласност со министерот на земјоделството. 

Одредбите од претходните два става се однесуваат 
до сите домаќин-ства што имаат приход од тутун, па-
мук и лозја без оглед да ли се во прашање земјодел-
ски домаќинства или ^е. 

На даночна основица 
ДО -6.000 

од 6.000 „ 12.000 150 дин. 
и 12.000 „ 20.000 330 н 
II 20.000 „ 30.000 650 II 
II 30.000 50.000 1.200 Н 
II 50.000 „ 80.000 3.000 II 
II 80.000 120.000 7.200 II 

II 120.000 „ 160.000 15.600 II 

II 160.000 „ 200.000 31.600 II 

II 200.000 „ 250.000 57.600 II 
преку 250.000 92.600 II 

За-наетчиските домаќинства што се занимаваат СО 
квалитативно занаетчиско производство, како и оние 
Што се занимаваат со уметнички и специјални занаети, 
ќе плаќаат данок до 50% пони-зок од данокот пресме-
тан по претходните стопи. 

Владата на народната република може на занает-
чиските домаќинства да им го намали данокот до 5% 
за држење секој ученик на стопанството чие што 
учење не преминало две г-одини. 

Занаетчиските домаќинства кои во својата работа 
користат туѓа работна сила, ќе плаќаат дан-ок до 20% 
поголем од данокот пресметан по п-редните стопи. Уче-
ниците во стопанството не се сметаат како туѓа ра-
б о т ^ сила. 

Поблиск-и прописи за применување на одредбите 
од претходните ставови ќе донесе владата на народ-
ната република. 

На даночна осно-вица 
до 12.000 

од 12.000 II 20.000 360 дин. „ 20.000 II 30.000 760 „ 
II 30.000 II 50.000 1.460 II 
II 50.000 II 80.000 3.260 II 
II 80.000 П 120.000 7.460 О 
II 120.000 II 160.000 17.460 II 
II 160.000 И 200.000 36.660 П 
М 200.000 И 250.000 60.660 П 
И 250.000 V 300.000 93.160 П 

преку \ ' 300.000 123.150 И 

и 
Данокот на доход на задругите и на" задругарите 

го плаќаат: 
1) Земјоделск-ите задруги на приходите што им ги 

делат на задругарите според трудот - по пропор-
ционална стопа од 3%. 

Земјоделските задруги не плаќаат данок на оној 
дел од доходот што се внесува во задружните Ф не-
дови, без оглед за која цел се наменети овие фондови. 

2) Занаетчиските и други задруги на приходите 
што се внесуваат во задружните фондови — по про-
порционална стопа од 4%, осем приходите што се 
ослободени по чл. 28 од Уредбата за данокот -на до-
ход, а на приходите што им се делат на задругарите 
Според трудот, — по пропорционална стопа од 5%. 

3) Доколку задругите им делат на членовите до-
ход и -според удделите односно според обемот на 
нивното поодување со задругата, на така поделен до-
ход плаќаат данок за 25% понизок од данокот п.ре-
сметан по стопата на данокот на доход на земјодел-
ските домаќинства. 

Во овој случај пресметувањето на дано:.л -е 
врши според доходот што отпаѓа просечно на едно 
домаќинство, 

Ш 
За пресметувањето данокот на делот од доходот 

што го остваруваат занаетичските домаќинства од сто-
панската дејност се по опишуваат следни стопи: 

Даночна стопа 
2,5% 

3% од основицата преку 6.000 
Ч- \% II II „ 12.000 
ч- 5,5% II П II 20.000 
ч- 9% М и II 30.000 
Ч- 14% м и II 50.000 

21% II и II 80.000 
.Ч-' 40% II 9' II 120.000 
Н-' 65% II II II 160.000 
Г+' 70% П II II 200.000 

75% II II 250.000 

Занаетчиските домаќинства кои покрај доходот од 
стопа-нската дејност имаат и доход од имот плаќаат 
данок на доход од имот по скалата на да-нокот на 
Доход од стопанската дејност и од имотот. 

За доходот од стопанската дејност се применува 
стопата од соодветната скала што одговара на виси-
ната на тој доход. 

Вкупниот износ на данокот ни во кој случај не 
може да биде понизок од данокот по скалата за да-
нок од стопанска дејност примената на вкупниот доход 
на занаетчиското домаќинство. 

IV 
За пресметувањето данокот на доход од друга 

занимања се препишуваат след-ните стопи: 
Даночна стопа 

+ 5% од основицата преку 12.000 
7% II II II 20.000 

-к 9% II II II 30.000 
-к 14% II II II 50.000 

25% II II II 80.000 
-К 48% П II II 120.000 
Ч-' 60% II II II 160.000 
4- 65% II II И 200.600 
Ч- 70% И II „ 250.000 
Ж 75% И М И 300.000 



С^,гив 242 - Бро,ј 14 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

пресметување данок од имотот се пропишуваат следи иге ех опи: 

На даночна основица Даночна стопа 

ДО 12.000 од б до 10% 
од 12.000 II 20.000 1.200 д,ин. 4- 18% О,д основицата преку 12.000 

1, 20.000 К 30.000 2.640 П 20% II м и 20.000 

II 30.000 II 50.000 4.640 II -Н 30% П II II 30.000 
50.000 II 80.000 10.640 к +1 40% II II 11 50.000 

II 80.000 II 120.000 22.640 II 60% II II II 80.000 

1, 120.000 II 160.000 46.640 П -К 70% П 11 и 120.000 
160.000 II 200.000 74.640 II 80% II II II 160.000 

II 200.600 11 250.000 106.640 II 85% и II 11 200.000 
преку 250.С00 149.140 II ж 90 ^ и П II 250.000 

Во случај на мешовити приходи (од занимање и 
имот) во сето ќе се приме,нуваат про,писи те како и за 
з ина ет чн ек ите дом а ќи-ме т ва. 

1) Но-сачи, тестераши, улични предавач и на весни-
ци, чистачи на о-бувки и слични работници плаќаат 
данок во следни и-зноси: 
а) во местата до 5.000 жители, 
б) „ ,, „ 20:000 
в) „ „ „ 50.000 
г) „ „ „ 100.0-00 „ 1 
д) „ ,, преку 100.000 

2) Добитниците на оплади на трки, спортски И 
други приредби по стопата од 10%. 

3) Заба,вните дуќани што патуваат 3% од изврше-
ниот п-ромет; и 

4)) Сите други дуќани што патуваат во постојам 
годише,н износ од 400 дина-ри. 

200 дин. годишно 
300 „ „ ' 
400 „ 
600 „ 
800 „ 

VI 
О-сновиците за пресметка на данокот на доход се 

заокружуваат, и тоа: 
а) основиците де 12.000 динари се зао,кружуваат 

на цели 500 динари, со тоа што износите до 250 динари 
да се заокружуваат на пониски цели 500 динари, а 
износите преку 250 динари на повисоките цели 500 
динари; 

б) о-сновиците од 12.000 до 50.000 дина-ри се зао-
кружуваат на цели 200 ди-нари, со тоа што износите 
од 1.000 динари да ,се заокружуваат на пониска парна 
илјада, износите преку 1.000 динари на повисоката 
парна илјада ди,на-ри; 

в) основиците од 50.000 ди,нари до 200.000 се зао-
кружуваат на цели 5.000 динари, со тоа што ,износите 
до 2.500 динари да се заокружуваат на пони-ски цели 
5.000 динари, а из,носите преку 2.500 динари на пови-
соките цели 5.000 динари; 

г) ) основиците преку 200.000 дина,ри се заокружу-
ваат на цели 10.000 динари, со тоа што износите до 
Ѕ.О0О да се заокружуваат на пониски цели 10.000 ди-
нари, а износите преку 5.000 на повисоките цели 10.000 
динари. 

VII 
Во случај ,каде што се определени оквирни стопи 

со ева решение владата на народната република ќе 
пропише во границите ,на дадените рамки конечни сто-
пи за својата територија, водејќи -при тоа сметка за 
Принципите за определување даночните стопи што се 
поставени со Уредбата на Владата на ФНРЈ за данокот 
на доход. 

, ј VIII 
Данокот по повисоката даночна стопа не може да 

фиде поголем од данокот по најблиската пониска стопа 
иаголемен со разликата на даночната основица поради 
ајроја што би требало да се примени повисока даночна 
Сто-па. 

IX 
Ова решение влегува во сила со денот -на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Ре,публика Југославија", -со тоа што по свие Сто-пи ќе 
се изврши разрез на данокот и за 1950 година. 

Бр. 1222 
9 март 1961 година 

I Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Ју-гославија 
Јосип Вроз-Тито, с. р . 

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

1 4 6 . 

Врз осно,ва на Указот на Президиумот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ за оснивање Совет за 
енергетика и екстра,ктивна индустрија на Владата 
на ФНРЈ (,,Службен чист на ФНРЈ", бр. 10/50), 
а во согласност со Претседателот на Советот за про-
мет со стоки на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОРМИТЕ НА НАЈГОЛЕМИ 
ДОЗВОЛЕНИ ГУБИ "ГОЦИ НА НАФТИНИ ДЕРИВАТИ 
ПРИ СКЛАДИШТУВАЊЕТО И ТРАНСПОРТОТ НА 

ГОЛЕМО И НА МАЛО 

Член 1 
Под губитоци на нафтени деривати, за кои се 

определуваат норми се шетаат овие губитоци на сто-
ките што стануваат при техн,ички нормална постапка 
Со сток,ите, како последица на природни влијанија, или 
како последици на дејствија нужни во прометот и 
работењето со нафтените деривати. 

Член 2 
Губитоците на нафтените деривати се разлику,ваат 

на губитоци при складиштувањето (складишни одби-
тоци) и на транспортни губитоци. 

Складишните и транс,порт,ните губитоци на нафте-
ните деривати се јавуваат: како природни кало-испа-
рување (евапора-ција) и како растур (течење, топење, 
растур при поделбата, заостанувење во садови и тн.). 

Член 3 
Под складишн,и губитоци се подразбираат: евапо-

рациони губитоци што стануваат поради ,испарување 
на ускладиштените сто,ки и манипулативни губитоци 
што се последи,ца на ускладиштување, превземање, 
преточување, изда,вање и ти. 
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Бв ал оранион губиток за определен временски пе-
риод се пресметува од просечниот дневен залае на 

ускладиштепите стоки во тој период, а според след-
ните таблици на нормите пресметани за три месеци: 

В О Л Е Т О 

ВИД НА СТОКИТЕ 
ѕ о. И т м Си 
Ѕ Ѕ 
О П 

В О З И М А 

д о . л вЈ ЈН " Е у 

35 3 " 
ЅВ в И м и г а у и Ч о те из о-О с; 

2 ѕ о 
2 е 
Д. си 
О го 

- ѕ 
е Ѕ-
ѕ Ѕ 

Св го 
72 V 

к Ѕ „з те уѕ ѕ 2 
Е се 2 Ј и Ч О ^ ПЈ (П ало 

Петрол-етар и бензин за Беноид апарати "О — — 5% — ' — 3% 
Апотекарски бензин — - ' — — 3% — — 2% 
Други лесни бензини — — — 0,5% 1% 0,70% -0,30% 0,55% 0,30% 
Моторен бензин — — — 0,35% 0,60% 0,40% 0,225% 0,35% 0,20%^ 
Тежок бензин — — — 0,30% 0,50% 0,35% 0,20% 0,30% 0,15% 
Петролеум и плинско у.л, е 0,15% 0,30% 0,15% 0,10% 0,20% 0,10%! 
Мазива и лож. уља — 0,07% 0,15% 0,10% 0,04% 0.10% 0.05% 
Масти - -

о" - — 0ц01 % 
Сурова нафта 0,30% 0,55%. 0,30% 0,25% 0,275% 0,15%' 
Друго - - 0,01% - . - 0,01% 

— Доколку се навоѓаат стоките во стаклени шишиња (балони) губитокот изнесува до 1,60% ао 
лето и до 0,75% во зима. 

— Доколку бензин се навоѓа во специјални канти губитокот До 1,50 во лето и до 0,70% во зима, 

Просечниот дневен залае се пресметува, ако се Манипулативниот губиток се пресметува од вку-
соберат сите запасн на односните стоки и собирот дно издадените количини на односните стоки а спо-
подели со бројот на дните во периодот за кој се пре- ред следните таблици на нормите: 
сметува евапорациониот губиток. 

д 
В О Л Е Т О ^ ^ ^ ^ в О 3 И М А 

-т! Д а 5 -5 а х 5 м к 
ВИД НА СТОКИТЕ ? Ѕ" " I ѕ ^ и Ѕ- = ж О 

о и: т е . о и. м а . ѕ н 
х те ч Ј- а 5 3 те ^ Јг се 5 ИН се Н ^ и :т =1 Н ЅС О О г, ^ СО 1^ ^ ^ ца н ^ л ца Н 

Петрол-етар и бензин за Беноид апарати "О — 5% - — 3% 
Апотекарски бензин — — — 2% - — 1,50% 
Други лесни бензини 0,80% 1,10% 1,50% 0,40% 0,55% 0.75% 
Моторен бензин - - - - - - - - - - - - 0,65% 0,85% 1% 0,25% 0,42% 0,55% 
Тежок бензин 0,50% 0,70% 0,85% 0,25% 0,35% 0,45% 
Петролеум и пл.инско ул, е 0,30% 0,60% 0,75% 0,15% 0,30% 0,35% 
Мазива и лож. уља 0,25% 0,30% 0,45% 0,25% 0,25% 0,30% 
Масти - - 0,25% - - 0,15% 
Сурова нафта 0,50% 0,80% 1% 0,35% 0,40% 0,50% 
Друго - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.20% - - 0,10% 

џ ) - и 
— Ако се стоките оригинално пакувани и веќе приготвени за продажба во определените коли-

чини, нема манипулативни губиток. 

Евапорационите и манипулациите губитоци се ток на стоките е рамен со евапорациониот губиток 
собираат за секој вид стоки па така се добиваат вку- доследен за половина на машшулативниот губиток, 
пмите дозволени складишен губитоци за периодот што 
е во прашање. Член 4 

Ако се бара да се пресмета најголем дозволен 
евапорацион губиток за пократко или подолго време Под транспортни губитоци се подразбираат кван-
4,д 3 месеци, одобрените проценти на нормите треба титативните разлики на стоките помеѓу количините 
да се множат или делат со соодветниот број, веќе што се званично утврдени при опремањето и при при-
према тоа за кој период се бара да се пресмета нај- емот. 
големиот дозволен губиток, бидејќи да се пресметани Процентот на транспортниот губиток се прееме-
сиаиорациошгге губитоци за период од три месеци (на т у в а о д о д н о с о т н а губитокот званично констатиран и 
пример: за целата година нормиран процент да се 1 ; е т о к о л и ч и н а т а н а и с п о р а ч а т е стоки, 
множи со 4, а ба еден месец да се дели со о). 

Ако се ставаат стоките во заше поради созда- Нормите за транспортни губитоци на нафтени^ 
вање сила диши и резерви, најголемиот дозволен губи- продукти се следни: 
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Петрол-етар и бензин за Беноид апарати . . Ј 10% 7% 
Апотекарски бензин — — - 5% — — 3% 

1,30% 1,30% 0,80% 1% 1% 0,65% 
1% 1% 0,60% 0.75% 0,75% 0.45% 

Тежок бензин 0,80% 0.75% 0,55% 0,60% 0,55% 0,40% 
0,75% 0,60% 0,45% 0,50% 0,45% 0,35% 

Мазива и лоне. уља — 0.50% 0,55% 0,35% '0,35% 0,40% 0,20% 
Ма-сти 0,10% — — 0 05% 
Гарова нафта — — — 1% 1% — 0,75% 0,75% -

Друго - 0,20% - - 0,10% 

- и 
- Доколку се стоките во специјална амбалажа (стаклени балони, канти), нема природен тран-

спортен губиток. 

Член 5 
Сите дадени норми су максимални. Отпишувањето 

на губитоците на стоките се врши според фактичната 
Званично утврдена големина на губитоците, но отп.и-
шувањето на тие губитоц-и не смее да ја премине ви-
сината на определената норма. 

Член 6 
Ако се врши складни! гување и манипулација кај 

дез или повеќе претпријатија, аромите важат за секое 
претпријатие одделно. 

Член 7 
Доколку званично установените губитоии на сто-

ките се поголеми од нормите предвидени со овј пра-
вилник, претпријатијата се должни да ги испитаат при-
чините за ова наголемување. 

Ако се установи после испитувањето дека наго-
лемените губитоци станале под условите од чл. 1 од 
овој правилник, ил.и се пак последица на виша сила 
иди немање потребни технички уреѓаи, претпријати-
.јата, можат, со претходна согласност од стопанското 
здружение или од надлежниот орган на стопанската 
у-права, ако не е здру.жено претпријатието, да изврши 
отпишување на целокупниот износ, и губитокот -на 
Стоките. 

Чле-н 8 
З а б р а н е т о е да се отпишуваат губитоци п р е д д а 

Станале тие и пред да се утврдени званично. 

Член 9 
Ако наголемувањата на губитоците станале со не-

\ хајност или невнимателност на рануваните со стоки-
в е , разликата помеѓу определената норма и фактич-
V вист губиток е должен да ја макидан ракувачот со 
^ Јаија нехајност или невнимателност станало наголему-

вањето. 

Член 10 
-Ако се утврди дека станале губитоците л0Ц10иа-

иерно ракувачот го сноси целиот Нанос на ѓубИ^окгОТу 
Оббм тоа, претЛријатие^Ѕ е дб^ШД 1ЦВДШ. ЈЈЅрВМрф^ 
кувач да гарев аме соодветни за-ќоноки ме^ШГ 

Член 11 
Претпријатијата што послуваат со нас.тини дери-

вати должни се да водат книга за евиденција на губи-
тоците на нафтените проду-кти од која што мораат да 
се гледаат сите причини и околности под кои што 
Станале губитоците. Службеникот определен да ја во-
ди кни.гата за евиденција е одговоре-н лично ѕа ре-
довното водење на истата и за точно внесување на 
податоците за транспортните и складишните губитоци. 
Исто така, претпријатијата се ,должни да водат еви-
денција на запасите на поодделни видови стоки, врз 
основа на кои што ќе го пресметува просечниот дне-
вен занес на односните стоки. 

Член 12 
По прописите од озој правилник ќе постапуваат 

сите претпријатија шт0 поучуваат со нафтени дери-
вати на големо и на мало, о сем саобраќајните прет-
пријатија за кои важи Наредбата на Комитетот за 
азтосаобраќај на Владата на ФНРЈ („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 85/48). 

Член 13 
Со овој правилник Се ставаат вон сала пропиете 

од 'Наредбата за определување нормите на губитокот 
на стокиве и за трговскиот промет, (,,Службен лист 
на ФНРЈ" 5р. 81/47) доколку се однесуваат тие на 
нафгини продукти. 

Член 14 
Овој правилник ќе се применува од 1 ј ак ; ари 

1951 година. 

Бр. 1779 
3 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за енергетика 
и екстра итнана индустрија 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 
Согласен: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
\ ма Советот промет со ст-оки, 

г Оом1Н Карабеговиќ, с. р. ^ 
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147. 
Врз основа на чл. 2 ст. 3 од Уредбата за тргови-

јата по сврзаните цени („Службен ли-ст на ФНРЈ" 
бр. 27/50) а во согласност со Министерот на фина-н-
сиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НАД ИЗДАВАЊЕТО НА 
БОНОВИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ СТОКИ ВО ТРГОВИЈА-

ТА ПО СВРЗАНИТЕ ЦЕНИ 
1) Филијалите, откупните ста-нице, накупците и 

комисноиернте (задруги и др.) на откупните претири-
Јатнја, што издаваат за купените земјоделски произ-
веди непосредно на производителот бонови за купу-
ван, е стоки во трговијата по с-врзаните цени, ќе го 
правдаат, со поднесување пропишани десетодневни 
извешта-и, издавањето на о-вие бонови кај своето 
откупно претп-ријатие од кое што ги примиле боновите. 
Ова -правдање се врши со талоните од боновите и со 
преостанатите купони исечени од боновите и залепени 
на табаци. 

Откупното претпријатие при кое се правда изда-
вањето на боновите ќе ја проверува правилноста на 
това издавање на тој начин што шефот на сметковод-
ството, шефот на комерцијалното о-дделение и касие-
рот на претпријатието п-ри секое правдање ќе утврдат 
колку и кои произведи се купени, како-в -квалитет, по 
која цена, колку бонови требало да се издадат за 
купените производи а колку се фактичко издадени, 
како и колку бонови се -примени од претпријатието 
а колку му се враќаат заедно со преостанатите исе-
чени купони. 

2) От-купното претпријатие ќе ги правда боновите 
издадени на производителите кај онаа филијала на 
Народната банка на ФНРЈ од која што ги примило 
тие бонови, Ова правдање ќе го врши откупното 
прет-пријатие со талони од издадените бонови' и со 
исечените купони залепени на табаци. Со овие талони 
и купони откуп-ното претпријатие е должно да и под-
несе на филијалата на Народната бан-ка на ФНРЈ и 
потврда за вкупната вредност на купените производи, 
односно на издадените бонов,и. Оваа потврда му ја 
изда-ва на претпријатието повереникот за државни 
набавки на околиск,иот (градскиот) народен одбор 
врз основа на извештаите што ќе му ги поднесе за 
тоа претпријатието, а што е должен тој да ги про-
контролнра. Претпријатието го дава тој извештај врз 
основа на книговодствените податоци за количините 
и видовите на откупените прои,зводи, за нивниот ква-
литет, за цените, за тоа колку бонови издало претпри-
јатието од примените, како и за тоа колку бонови 
враќа заедно со исечените купони. Не е позводено да 
се соста-ваат извештаите врз основа на податоците од 
евиденцијата. Извештајот го потпишуваат шефот на 
комерцијално^ одделение, шефот На с-метководството 
и директорот на претпријатието. 

Филијалите, отку,пните станици, накупците и ко-
мисиоперите што примаат бонови непосредно од На-
р-одната банка -на ФНРЈ, ќе го правдаат издавањето 
на боновите кај онаа филијала на Народната банка на 
ФНРЈ од која што ги примиле бонов,ите. Ова прав-
дање ќе се врши -на начинот на-пред опоменат, со тоа 
што потврдата ќе ја издаде повереник-от за државни 
наба,вки на околи-скиот (градскиот) народен одбор 
што е месно надлежен за филијалата, откупната ста-
ница, за чаку-пецот односно комисионерот. Оваа по-
тврда ќе ја издава по,вереникот врз основа на изве-
штајот од откупното претпријатие со- податоците спо-
менати во претходниот став што се однесуваат до 
иселувањето на неговата филијала, откупната станица, 
накупецот односно комисионерот што го правдаат кај 
ф-илијалата на Народната банка на ФНРЈ издавањето 
на боновите на производителите. 

3) Откупните ,прет,пријатија се должни издавање-
во на боновите да го организираат та,ка боновите да 

се издаваат на производителите претежно во самото 
претпријатие, а преку филијалите, откупн-ите станици, 
иакупците и комисиоиерите во помала мера и за по-
мали износи. 

4) На откупното претпријатие кое не поставува 
во смисла на точ. 1 и 2 од ова напаствие кв се при-
мени прописот на точ. 3 под а) од Наредбата за бло-
кирање на текуќнте сметки на трговските претприја-
тија (на задругите, службите на ,работничкото снаб-
дување) и на откупните п-ретпријатија во случај на 
нередно стоково и финансиско попување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 47/50). Против одговорниот служ-
беник што не пост улав а по прописите од ова напат-
ствие ќе се поведе дисциплинска постапка. 

5) Со прописиге од ова напатствие се дополну-ва 
Пра-вилникот за ракување, евиденција и контрола на 
боновите за купување стоки што се продаваат во тр-
говијата по сврзаните цени и за начи-нот на купување 
и правдање на тие стоки („Службен л-ист на ФНРЈ" 
бр. 20/49). 

Ова напатствие ќе се пр,именува осмиот ден по 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Б-р. 3599 ^ 
9 март 1951 година 

белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен: 
Министер на финанси,ите на ФНРЈ 

Добривоје Радосављевић с. р. 

1 4 8 . 
Врз сенова на тон. 11 од Наредбата на Владата 

на ФНРЈ за мерките за обезбедување прехранат^ на 
населението и за запазува,ње на сточниот фонд (,,Слу-
жбе-н лист на ФНРЈ", бр. 56/50) донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ПЛАНОВИТЕ ЗА ОТКУП НА 
МЕСО ВО 1951 ГОДИНА И ЗА МЕРКИТЕ ЗА СНАБДУ-
ВАЊЕ НА ПОТРОШАЧИТЕ СО МЕСО ПО СЛОБОД-
НИТЕ ЦЕНИ ВО ГРАДОВИТЕ И ИНДУСТРИСКИТЕ 

ЦЕНТРИ 
1. За да се за,пази основниот фонд на добиток кој 

е намален со колењето на добиток поради недостиг 
на сточ,на храна, а врз основа на податоците за по-
пи,сот на добито,к, планот за откуп на месо за 1951 
година од индивидуалните стопанства се ,намалува за 
10%. 

Врз основа на о-вој намален план, советите за 
промет со стоки на народните републики во согласност 
со советите за земјоделство и шумарство на владите 
на народните републики ќе го определат просечниот 
проценат на намалувањето планот за откуп на месо во 
1951 година за поодделни пр-опзводителни реони. Ова 
намалување ќе се определи -според можностите на 
откупот, а врз основа на податоците од по-следниот 
попис на добито-кот. 

Откога ќе го определат проце,нтот на намалува-
њето на начинот споменат -горе, советите за промет со 
стоки на народните републики ќе им ги и-спратат на 
околиските народни одбори нивните намалени планови 
за откуп на месо. 

2. Извршите одбори на околиските народни одбо-
ри откога ќе ги разработат намалените пла,нови за 
отку-п за своето подрачје, ќе ги исп,ратат до извршните 
одбори на ме,сните народни одбори нивните намалени 
планови за откуп. 

Извршните одбори 'на мес,ните народни одбори пО 
приемот на планот за своето подрачје ќе пристанати 
веднаш кон ревизија на задо,лже.нијата на производи^ 
делите со непо рачка на месо и ќе им ја намалаа^ 
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Обврските ак-о е таа висока. При тоа Л се земаат во 
оглед и жалбите подадени на поране,ш,ното задолжение. 

3. На државните земјоделски добра, што се за-
должени со планско гоење на свињи и што склучиле 
договори со претпријатијата на кланичната индустрија 
за планска испорачка на маст која се врши со испорачка 
на згоени свињи, планот на испорачката на згоени 
(свињи им се намалува за 20% од договорените количини. 
Намалувањето на испорачката во рамките на овој 
процент ќе се врши така што количините определени 
со месечните планови на испорачката ќе се намалат 
за 20% во текот на целата година. Количините за 
кои треба ца се намалат испорачате во месеците 
јануари и февруари 1951 година, ќе пресметаат при 
^порачката за ноември и декември истата година. 

Количините на пченка договорени за гоење свињи 
нема да се намалуваат. Одвишокот на пченка од 20% 
од договорените количини може да се употреби само 
за г.оење свињи. Сите количини на маст и месо што 
ќе се добијат со утрсшокот на овие количини пченка, 
можат да се продаваат само во продавниците на др-
жавните земјоделски добра. Утрсшокот на опие ко-
личини пченка ќе се правда по утврдените норми. 

4. За селанските работни' задруги, процентот на 
намалувањето па задолжителна испорачаа на месо ќе 
го определат советите за промет со стоки на владите 
на народните републики во согласност со советите за 
земјоделство и шумарство на владите на народните 
републики. 

За намалувањето на задолжителната испорачка не 
довоѓа во оглед планската испорачка на згоени свињи, 
туку ^порачката на друго месо. 

о. Државните земјоделски добра и села,кските ра-
ботни задруги ќе предаваат месо и маст во одделни 
продавници во определени потрошачки центри по сло-
бодно формираните цени. 

6. Дирекциите на државните земјоделски добра и 
управните одбори на фондовите за механизација и 
инвестициона изградба на задружното земјоделство 
ќе им помагаат на држав,ните земјоделски добра, од-
носно на селанските работни задруги во организира-
њето на продажбата на месо и маст и ќе настојуваат 
продажбата да се врши само преку продавниците во 
определените потрошачки центри во рамките на планот, 

7. Ова решение ќе се применува од де,нот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република југославија 

Бр. 3663 
10 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за земјоделство 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

149. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-теле-

графско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НОВИ ПОШТЕНСКИ И 
ТЕЛЕГРАФСКИ УПАТНИЦИ И З А П О В Л Е Ч У В А Њ Е 

НА СТАРИТЕ 

1) Нови поштенски обични упатници од I динар и 
телеграфски упатници од 1 динар се пуштаат во про-
мет на 1 април 1951 година кај сите пошти во земјата. 

Новата поштенска упатница се разликува од ста-
рата по тоа што има . еден дел што се вика уплатен 

дел, а кој служи како документ за примената уплата. 
Новата телеграфска упатница се разликува од старата 
по тоа што е од помали димензии и што нема купон за 
примателот. 

2) Поштенските и телеграфските упатници што се 
ђега во промет ќе важат заклучно до 31 март 1951 
година. 

Бр. 4сгД 
10 март 1951 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ, 

др Заим Шарац, с. р. 

ПРИФАЌАЊЕ ОД СТРАНА НА ПОЛСКА ПРОТОКО-
ЛОТ СО КОЈ ШТО СЕ МЕНУВААТ КОНВЕНЦИЈАТА 
ЗА СУЗБИВАЊЕ ТРГОВИЈАТА СО ЖЕНИ И Д Е Ц А 
О Д 30 СЕПТЕМВРИ 1321 ГОДИНА И КОНВЕНЦИЈАТА 
З А СУЗБИВАЊЕ ТРГОВИЈАТА СО ОДРАСНАТИ 

ЖЕНИ О Д И ОКТОВРИ 1933 ГОДИНА 

Генералниот секретаријат на Обединетите нации, 
со своето писмо од 19 јануари 1951 година го извести 
Министерството ,на надворешните работи на Федера-
тивна Народна Република Југославија, дека на 21 д с - . 
кемврн 1950 година е депониран од страна на Полска 
инструмененот за прифаќање Протоколот со кој што 
се менуваат Конвенцијаата за сузбивање трговијата 
со жени и деца од 30 септември 1921 година и Кон-
венцијата за сузбивање трговијата со одраснати женн 
од 11 октоври 1933 година, склучан и потпишан во 
Лејк Саксес на 12 ноември 1947 година влезе во сила 
на 24 април 1950 година, аналогно на одредбата на 
неговиот член V параграф 2. 

Југославија го потпиша овој протокол без резер-
ва на 12 ноември 1947 година. 

Бр. 42018 — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 6 март 1951 година. 

ПОТПИШУВАЊЕ О Д СТРАНА НА РУМУНИЈА ПРО-
ТОКОЛОТ с о КОЈ СЕ МЕНУВААТ КОНВЕНЦИЈАТА 
З А СУЗБИВАЊЕ ТРГОВИЈАТА СО ЖЕНИ И ДЕЦА 
О Д 30 СЕПТЕМВРИ 1921, КОНВЕНЦИЈАТА ЗА СУ-
З Б И В А Њ Е ТРГОВИЈАТА СО ОДРАСНАТИ ЖЕНИ О Д 
11 ОКТОМВРИ 1933 И ПРОТОКОЛОТ СО КОЈ СЕ 
МЕНУВА МЕЃУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА СУ-
З Б И В А Њ Е ПРОМЕТОТ И ТРГОВИЈАТА СО НЕМО-
РАЛНИ ПУБЛИКАЦИИ О Д 12 СЕПТЕМВРИ 1923 

ГОДИНА 

Генералниот секретаријат на Обединетите народи, 
со своето писмо од 20 ноември 1950 година го извести 
Министерството на надворешн,ите работи на Федера-
тивна Народна Република Југославија, дека на 2 но-
ември 1950 година претставникот на Румунија го пот-
пиша без резерва Протоколот со кој се се ме,нуваат 
Конвенцијата за сузбивање трговијата со жени и деца 
од 30 септември 1921 година и Конвенцијата за сузби-
вање трговијата со одраснати жени од 11 октомври 
1933 година, како и Протоколот со кој се менува 
Меѓународната конвенција за сузбивање прометот и 
трговијата со неморални публикации од 12 септември 
1923 година. 

Обата споменати протоколи Југославија ги пот-
пиша без резерва на 12 ноември 1947 година. 

Бр. 423584. — Од Министерството на надворешните 
работи, Белград, 10 март 1951 година 
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УКАЗИ 
Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 

а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 

З А ОТПОВИКУВАЊЕ НА СРЕЌКО тиловиќ од 
ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ПОЛ-
НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО НОРВЕШКА 

Се оповикува од својата досегашна должност 
Среќко тиловиќ, вонреден пратеник и полномошен 
министер на Федеративна Народна Република Југо-
славија во Норвешка. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 351 
7 март 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миде Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ПОЛ-
НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД-

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО НОРВЕШКА 
Се назначува за вонреден платеник и полномошек 

министер на Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Норвешка ЈБубо Илиќ, претседател на Коми-
тетот за локално стопанство и комунални работи на 
Владата на ФНРЈ, 

Министерот па надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 352 
7 март 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничиќ, с. р. др Изан Рибар, с. р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија издава 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ПОЛ-
НОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПАКИСТАН 
Се назначува за вонреден пратеник и полномошен 

министер на Федеративна Народна Република Југосла-

вија во Пакистан Обрад Цицана, по-мошник на Мини-
стерот на надворешните работи. 

Министерот На надворешните работи Ќе го извртен 
овој указ." 

У. бр. 353 
7 март 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКИ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" во 
бројот о од 17 февруари, 1951 година објавува: 

Решение за преминување на Бирото за поплаки и 
предлози од бившата Комисија на државната контрола 
на НРС во состав на Претседателството на Владата на 
НР Србија; 

Решение за оквирните стопи на режијата за поо-
делни видови и категории угостителски дуќани на 
државните угостителски претпријатија што се под 
стопанска управа на републичките и локалните органи; 

Решение за определување период за кој што уца-
пред ќе се определуваат продажните цени ка угости-
телските услуги; 

Решение за висината на процентот што ќе го упла-
туваат угостителските претпријатија од средствата на 
својот фонд на раководството и ценралниот фтзнд на 
својот орган на стопаската управа; 

Наредба за мерките за штедење на погонските ма-
теријали (гориво и мазиво), гуми, авто-делови, авто-
материјали и за пополно користење на моторните 
возила; 

Напатствие за начинон на документацијата на фак-
тичната набавната цена за потрошените суровини и 
материјали за производите на приватните занаетскк 
дуќани; 

Правилник за начинот на пресметувањето и за 
висината на доприносот за фонд на раководството и 
фондот за слободно располагање од остварената па-
заришна добивка на државните угостителски претпри-
јатија што се под стопанска управа на републичките и 
локал-ните органи. 

Во бројот 7 од 27 фев-руари 1951 година објавува: 
Одлука на Президиумот на Народната скупштина 

на НРС за потврда на одлуката на Обласниот народе-н 
о-дбор на АКМО за административно-теритсрнјалната 
промена, 

Уредба за оснивање заводи за земјоделска кон-
трола; 

Решение за оснивањето и делокругот на Републич-
киот совет за хидроградба; 

Решение за оснивањето и делокругот на Републич-
киот совет за високоградба; 

Решение за оснивањето и делокругот на Републич-
киот совет за индустрија на градежни материјали. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службен лист на Народна Репу-

блика Хрватска во бројот 13 од 23 февруари 1951 го-
дина објавуваат: 
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Уредба за укинување Главната дирекција на прет-
пријатијата за снабдување ресорот на внатрешните 
раб' ти и лицата на должност во овој ресор; 

Решение за намалување ценнтете во продажба на 
мало за слатководни риби од затворените води; 

Решение за намалување на цените во продажба на 
^ ал о за морски риби; 

Решение за намалените пониски единствени цени 
со продажба на мало за рафинирано и нерафинирано 
маслиново уље, чајни маслац и сирењето траписг. 

Во бројот 14 од 2 март 1951 година објавуваат: 
Решение за изменување и дополнување па Реше-

нието за намалените пониски единствени цени во про-
дажбата на мало за свежо и суво месо, колбасичарски 
производи, отпадоци од маст за јадење, дроб, прера-
ботки од раби и слатки производи од брашно; 

Решение за намалената единствена цена во про-
дажбата на мало за салама мешана од 70% коњско и 
30% свињско месо. к 

НА ПРЕЗИДИУМОТ нУ ОПШТИНА НА те',' 

„Службен весник на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ" во бројот 2 од 15 јануари 1951 
тодина објавува: 

Указ за ратификација на Протоколот со кој се ме-
нува и дополнува Меѓународната спогодба за успешна 
Лампите од криминалната трговија позната под името 
„трговија со бело робје" потпишан во Париз на 18 мај 
19(4 година и Меѓународната конвенција за сузбивање 
трговијата со бело робје, потпишана во Париз на 4 мај 
3910 година и неговиот прилог, Протоколот со кој се 
менува и дополнува Спогодбата за сузбивање проме-
тот со неморални публикации, потпишан во Париз на 
4 мај 1910 година и неговиот прилог; ' 

Указ за ратификација на Конвенцијата за сузби-
вање и укинување трговијата со лица и експлоатаци-
јата на проституирање на други; 

Укази за одлнкованнја бр. 179/60 и 146/50; 
Записници на седниците на Сојузното веќе и Ве-

ќето на народите и на заедничките седници на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ на II редовно заседание од 
второто свикување (27—29 декември 1950 година). 

Во бројот 3 од 1 февруари 1951 година објавува: 
Указ за пренесување Кемичка товарна Мосте во 

ЈБубљана во надлежност на Генералната дирекција за 
металургија на Владата на ФНРЈ; 

Укази за одлцкованија бр,: 4 51, 129/50, 145/50, 
155/50, 156/50 и 158/50. 

Во бројот 4 од 15 февруари 1951 година објавува: 
Указ за ратификација на Општата конвенција за 

социјалното осигурување помеѓу Франција и Југосла-
вија, склучена и потпишана на 5 јануари 1950 година 
во Париз; 

Указ за ратификација на Меѓународната конвенција 
за заштита на човешкнот живот на море, склучена во 
Лондон на 10 јуни 1948 година; 

Указ за ратификација на дополнителната конвен-
ција од 13 мај 1950 година на Меѓународната конвен-
ција за превозење стоки на железниците (МИР) од 
23 ноември 1933 година; 

Укази за одликоваиија бр,: 148/50, 147/50, 1—3 51, 
5—9/51 и 2463/50. 
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138. Закон за Президиумот на Народната скуп-
штина на Федеративна Народна Република 
Југославија — — — 

139. Закон за укинување на Законот за држав-
ната контрола — -

140. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ 
за потврда на Одлуката и указите на Пре-
зидиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
донесени во времето помеѓу П и III ре-
довно заседание (од второто свикување) 
та Народната скупштина на ФНРЈ согласно 
на чл. 74 тон. 6, 13 и 15 од Уставот на 
ФНРЈ 

141. Одлука на Народната скупштина на ФНРЈ 
за потврда на уредбите на Владата на 
ФНРЈ донесени во времето од 20 декември 
1950 до заклучно 22 февруари 1951 година 

142. Уредба за извршување планот на граде-
жните обекти во 1951 година 

143. Уредба за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за народната инспекција 

144. Наредба за дополнување на Наредбата за 
мерките за штедење артиклите од широ-
кото трошење — — — 

145. Решение за даночните стопи на данокот 
на доход — — 240 

146. Правилник за определување нормите на 
најголемите дозволени губитоци на нафти-
чнте деривати при складиштувањето и 
транспортот на големо и на мало 242 

147. Напатствие за вршење контрола над изда-
вањето на бонови за купување стоки во 
трговијата по ^врзаните цени — 

148. Решение за намалувањето на плановите за 
откуп месо во 1951 година и за мерките 
за снабдувањето потрошачите со месо по 
слободните цени во градовите и индустри-
ските центри — - — — 

149. Решение за пуштање во промет нови по-
штенски и телеграфски упатници и за по-
влечување на старите — — -

Прифаќање од страна на Полска Протоколот со 
кој се менуваат Конвенцијата за сузбива-
ње трговијата со жени и деца од 30 сеп-
тември 1921 година и Конвенцијата за 
сузбивање трговијата со одраснати жени 
од 11 октомври 1933 година 

Потпишување од страна на Румунија Протоко-
лот со кој се менуваат Конвенцијата за 
сузбивање .трговијата со жени и деца од 
30 септември 1921 и Конвенцијата за 
сузбивање трговијата со одраснати жени од 
И октомври 1933 и Протоклот со кој се 
менува Меѓународната конвенција за суз-
бивање прометот и трговијата со неморални 
публикации од 12 септември 1923 246 
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