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130. 
Врз основа на чл. 74 точ. 1 од Уставот на ФНРЈ 

П р е з и д и у м ^ на Народната скупштина на Федеративна 
Народна Република Југославија издава 

У К А З 
З А СВИКУВАЊЕТО НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА 
ИА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО V РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ 
Народната скупштина на Федеративна Насо дна Ре-

публика Југославија се свикува во V редовно заседание 
(од второто свикување) на 28 март 1952 година во 
12 часот, 

У. бр. 445 
17 март 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, * Претседател, 

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

131. 
Брз основа на чл. 30 од Уредбата за принадле-

жносгите на државните службеници („Службен лист 
нд ФНРЈ", бр. 83/47), а во согласност со Министерот 
•на финансиите на ФНРЈ и со Претседателот на Со-
ветот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата н;а ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕМИСКИОТ ДОДАТОК ЗА НОЌНА РАБОТА 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНАТА И РЕПУ-

БЛИЧКИТЕ УПРАВИ ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА 
СЛУЖБА 

Член 1 
Премиски додаток за ноќна работа ќе примаат: 

службениците на Сојузната и на републичките управи 
за хидрометеоролошка служба кои во метеоролошките 
станици, присобираните центри, или во хидрометео-
$КЈЛОШКИ управи вршат ноќна служба на хидрометео-
ролошки (хидролошки, метеоролошки, аеролошки, а -
грометеоролошки и ел.) надблјудавања, потоа на при-
ем и предавање хидрометеоролошки податоци по те-
лефонски и радиоВ|роки, на внесување податоци во 
синоптички Kaip-TH, на анализа на синоптички карти и 
на давање прогнози за времето и водите, и на мете- ' 
оролошко обезбедување на воздушниот и друг со-
обраќај и ел. 

Член 2 
Како ноќна служба се смета секоја од службите 

споменати во чл. 1 на ово ј правилник чие вршење 
почнува после 21 час а се завршува пред 5 часот. 

Член 3 ? 
П р е м и е р о т додаток за ноќна работа на службе-

ниците на Сојузната и на републичките управи за хи-
дрометеоролошка служба кои вршат некоја од слу-
жбите споменати во чл. 1 на овој правилник изнесува 
0,50 до 1,50% од нивната основна плата, за секоја ноќ. 

Член 4 * 
Висината на премолениот додаток во 'рамките од 

0,50 до 1,50% ја определува за секое работно место 
според видот на службата и траењето на ноќната ра-
бота во тек на една ноќ, односно еден месец, начал-

никот на Сојузната управа односно началниците на 
републичките управи за хидрометеоролошка служба. 

Член 5 
П р е м и е р о т додаток за ноќна работа се исплатува 

месечно уназад. 
Член 6 

Ово ј правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На* 
родна Република Југославија", а исплатите на препи-
ените додатоци по него ќе се вршат од првиот ден 
на следниот месец. 

IV бр. 519 
9 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Генерален секретар на Владата на ФНРЈ« 
Љубодраг /урин, е. p. 
Согласни: 

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

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Одобрувам, 
Претседател на Владата иа ФНРЈ 

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

132. 
Врз основа -на чл. 38 од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52), Стопанскиот совет н а Вла-
дава на ФНРЈ по предлог од Министерот на финана 
спите на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КРЕДИТИРАЊЕТО, ПРЕЗЕМАЊЕТО НЕКУРЕНТ-
НА ИНДУСТРИСКА СТОКА И ЗА РЕГРЕСИТЕ НА 
ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ И НА ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈАТА НА ОКОЛИСКИТЕ СОЈУЗИ НА ЗЕ-

МЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

I, Кредитирање на општите земјоделски задруги на 
претпријатијата на околиските сојузи на земјоделските 

задруги 
1) Како основ за одобрување кредит за обртните 

средства на општите земјоделски задруги и* служи на 
банката износот на запишаните уддели и висината на 
гаранцијата од задругари! е, како и износот на соп-
ствениот обртен и резервен фонд на задругата. 

2) Производителните и преработувачко-услужните 
претпријатија на околиските сојузи на земјоделските 
задруги ќе .ги кредитира банката на ист »атон како 
што ќе ги кредитира државните претпријатија од со-
одветната громка на стопанската дејност. 

3) Трговските претпријатија на околиските сојузи 
на земјоделските задруги ч не можат да добиваат кре-
дит ка ј банката. Овие претпријатија ги снабдуваат со 
потребни обртни средства задругите членки на околи-
скиот сојуз на земјоделските задруги. 
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Постоеќите долгуван^ на трговските претпријатија 
на околиските сојузи на земјоделските задруги кај 
банката ќе се ре тул ираат во смисла на претходниот 
став најдоцна до 1 јуни 1952 година. 
II. Преземање некурзнтла индустриска стота од оп-
штата земјоделски задруги и од претпријатијата на 

околиските сојузи на ззгајоделските задруги 
4) Некурентната индустриска стока што се наоѓа 

кај општите земјоделски задруги и кај претпријатијата 
на околиските сојузи на земјоделските задруги ќе ја 
преземе државната трговска мрежа на начинот пред-
виден со оваа наредба. 

5) Општите земјоделски задруги и претпријати-
јата на околиските сојузи на земјоделските задруги 
долески Се до 10-ти агсрил 1952 година да ја попишат 
сета некурентна индустриска стока со која распола-
гаа-

6) Околискиот односно градскиот народен одбор, 
на чие подрачје се наога општата земјоделска задруга 
и претпријатието ка околискиот сојуз на земјоделски-
те задруги, кои имаат некурентна индустриска стока 
ќе определи: 

а) државно трговско претпријатие што ќе ја 
презела сеза стока: 

б) комисија, која ќе утврди дали стоката од 
поднесениот попис е некурентка и дали тсеба и за 
towv да и* се намали цената (намалена цена), 

..оми си ја: а- ја сочинуваат претставници: од уредот 
за цени на околискиот (градскиот) народен одбор, од 
псзеренстзото за дчмансии ка гкслксккгт 'градскиот) 
народен одбор, од Народната банка на ФМРЈ, од заин-
тересираната задружна организација и едно стручно 
пице ол државната трговска мрежа. 

7) Државните трговски прет пријати; а определени 
во смисла ка претходнава точка, ќе ја преземат нај-
доцна до 25 април 1952 година сета кекурежтна стока, 
и тоа по целите определени од страна н* комисијата. 

8) Поблиски напатствија во поглед на определу-
вања некурентната стока, изработка на пописот и на-
малувана ''-а гените ќе издаде Советот за промет со 
стоки на Благата ка ФНРЈ. 

Државното трговско претпријатие може до ви-
сината на вредноста на преземената ^.курентна стока 
но намалените цени, да користи кај Народната банка 
ка ФНРЈ бескаматен термински кредит со срок до 
шест месеци, сметајќи од денот на преземањето на 
стоката, 
III. Регреси за разликата на цената кз* ненурентната 

•и друга стока и за работните одбитоци 
10) Општите земјоделски задруги и претпријатија-

та на околиските сојузи на земјоделските задруги, 
што им ја продале некурентната индустриска стока на 
определени државни трговски претпријатија, ќе ја ре-
гресираат кај Народната банка на ФНРЈ, на терет на 
сметката бр. Б00497 „Регрес за некуре итната стока на 
задруги re" — разликата помеѓу цените по нон што е 
стоката означена во пописот и намалените цени опре-
деле:::! од страна на комисијата. 

11) Општите земјоделски задруги и претпријати-
јата на околиските сојузи на земјоделските задруги ќе 
ги регре:и'раат кај Народната банка на Ф^ГРЈ, на те-
рет на сметката бр. 8005Ѕ9, и разликите во цената пси 
станале: 

а) со намалување цените на индустриските пре-
хранбени артикли кои имаат единствени цени на мало, 
ќ за кои а отекли по досегашните прописи на задру-
гите им е признато ова право; 

б) со намалување иглите на виното и ракијата, 
кое е извршено по наредба од државните органи; 

в) со определеното намалување на просветите 
цени на шеќерот, во времето пред 1 ноември 1951 го-
дина. 

12) Регресите барања по поггхсд-нсѕч точка мо-
жат да се поднесат најдоцна до 15 агркл 19-52 година. 

Со регрссното барање потребно е да се поднесат: 
доказ за нареденото намалување на целите и попис 
Џ записите на стоките во моментот иа намалувањено 
на цените. 

^ 13) Регресот по точ. И од, оваа наредба ја оп-
фаќа разликата помеѓу износот што се добива кога 
запасиге по пописот во моментот на намалувањето ќе . 
се пресметаат по цените по кои производните прет-
пријатија ги испорачувале овие артикли и износот на 
вредноста на тие задоен пресметки по намалените 
цени по кои производните претплатија ги испорачу-
вале тие артикли после определеното намалување, а 

л кај виното и ракијата разликите во цената што ста-
нале со ^намалувањето на продажната цена. 

Износот на регресот се намалува за износот на 
сопственото позитивно салдо на разликите во цената 
во трговијата. 

Во однос на начинот за вршење на пописот, на 
поднесување барање за регрес и одобрување регрес 
ќе се применуваат одредбите од Напатствие™ за пре-
сметката, уплатата и рсгрес-от на разликите шта ста-
нале со менувањето на цените на стоките затечени во 
трговската моежа и со менувањето целите на услу-
гите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/50) и измену-
вањата и дополнувањата на ова напатствие („Службе« 
лист на ФНРЈ", бр. 21/51). 

14) Општите земјоделски задруги кои најдоцна 
до 1 ноември 1952 година ќе го наголемат и наплатат 
уделите од своите членови во износ преку определе-
ниот минимум (за старешината на домаќинството 
1.GOO динари, а за членовите на домаќинството 255 
динари) — можзт до висината на вредноста на ствар-
но уплатените удели преку определениот минимум, да 
ги регресираат губ-итоиите утврдени во завршните* 
сметки до крајот ка 1951 годила, на терет на смет-
ката бр. £00495 „Регрес за губитоците на за другите 

Губитсците кои по претходниот став не ќе можат 
да се регресираат и губитоците на оние задруги кок 
воопшто не спроведуваат наголемување на уделот на 
своите членови т е к у определениот минимум, ги сно-
сат самите задруги од своите сопствени средства. 

15) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1*9 
20 февруари 1352 година 

Белград 
Министер иа Владата на ФНРЈ 

Претседател на Ст одан ош от совет. 
Борис Кидрич* е. р. 

Министер т &ина:*атите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

133. 
Врз основа на точ. III од Решението од Владата 

на ФКРЈ за утврдување на паритетот на динарот 
(„Службен лист на ФНРЈ", Ср. 58/51), а во врска со 
Решението за утврдувањето курсевите на странски 
валути („Службен лист на ФНРЈ", бр. .1/52), пропи-
шувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ И ПОЗИ« 
ТИВНИТЕ РАЗЛИКИ ШТО НАСТАНАЛЕ СО МЕНУ® 

ВАШЕТО ПАРИТЕТОТ НА ДИНАРОТ 
1. Сите негативни и прзитивни разлики што наста-

нале со менувањето паритетот на динарот, по сита 
долгузгња и побарувања во странски валути на др-
»китите стопански претпријатија, установите и срѓа* 
*тзаш?ите во однос на странските поверители и дол* 
меници, што постоеле на денот 31 декември 1951 го* 
дина ќе се пресметаат со Министерството на финан-
сиите на ФНРЈ на начинот предвиден со ова напат-
ствие. 
1. Долгувани по сите основи спрема странство W 
странски валути со состојбата на 81 декември 1951 

година 
2. Државните стопански претпријатија, установите 

и организациите, (<г состават според своите книговод-
ствени евиденции и билансот за 1951 година, сумгр-*« 
преглед На своите долетувања спрема странство во 
Странски валуте што постоеле «а 31 декември 1951 
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година, без обзир на основот од кој настанале долгу* 
Бањата (долгувани по увезена а неплатена стока до 
31 декември 19о1 го дила, д-слтуззњз за примени аванси 
за стока неизвезена До 31 декември 1951 година и 
други стоковни и нестоковни оонови). Збирниот пре-
глед треба да биде среден по валутите во кои се из-
разени долевањата (на пример: слободни долари, 
англиски фунти, пресметковни долари, швајцарски 
франци, француски франци, белгиски франци, запад-
ног ермански марки ити.), и тоа на следен начин: 

а) реден број; 
б) вид на валутите; 
в) долгувани во оригинална валута (вкупно 

долгувани во една валута на нр.: во пресметковни 
долари спазма сите земји); 

г) вредност во динари по стварниот курс; 
д) вредност во динари по новиот курс; 
ѓ) негативна разлика во динари (кота се бара 

од Министерството на финансиите ка ФНРЈ): 
Динарска^ вредност во збирниот преглед треба 

да се собере така јасно да се истакне негативната ра-
злика чија надо-к-нада се баша од Министерството на 
финансии ге на ФНРЈ. 

Со наведениот збирен преглед државните стопан-
ски претпријатија!, установите и организациите ќе со-
ставам за секој вид валути спецификации на своите 
долгувани во поодделна странска валута. Оваа спе-
кификација треба да содржи, покрај ознаката на од-
носната валута, уште и следни податоци: 

а) реден б«рој; 
б) име, домицил и земјата на странскиот пове* 

(штел; 
е ) износ на долгот (во оригинална валута); 
г) срокот во кој што треба да се намири поод-

делно долгу вање; 
д) сонов на долгот (кратко да се наведе осио-

ног f>д кој настанало долевањето) . 
Износот на ползувањето во секоја валута во спе-

цификацијата треба да се собере, така збирот да се 
сложува со износот на долевањето во истата валута 
»ој е наведен во збирниот преглед. 

3. Во збирниот преглед и спецификације од прет" 
роднава точка, државните стопански претпријатија, 
установите и организациите нема да ги снесуваат: 

а) оние долгувани според состојбата на 31 де-
кември 1951 година за кои веќе барале и добиле ра-
злика помеѓу стариот и новиот курс од Министер-
ството на финансиите на ФНРЈ; 

б) оние долевања спрема состојбата на 31 де-
кември 1951 година за кои се барани писмено кур- , 
• тете разлики од Министерството на финансиите на 
ФНРЈ, бидејќи ваквите барања ќе се решаваат инди-
видуално. 

4. Државните стопански претпријатија што се за-
должеле во странство со користење (1) на инвести-
циониот трговски »редит во Белгија по Меѓудржав-
ната инвестициона спогодба од 8 ноември 1950 година, 
(2) на инвестициониот трговски кредит во Француска 
frto М е ѓ у д р ж а в н а специјална, спогодба од 14 ап«рил 

' 1951 година, (3) на инвестициониот трговски кредит 
џо Западна Германија по Меѓудржавната инвестициона 
спогодба .од 22 септември 1950 година, ќе состават 
збирни прегледи и спецификации спрема точката 1 од 
ова напатствие, одвоено за долевањата по користе-
њето на споменатите инвестиции.:*:! трговали кредити, 
& одвоено за долевањето по другите основи. 

б. За да се оствари надокнадеа на негативните 
курсни разлики, државните стопански претпријатија, 
установите и организациите ќе се обрнат најдоцна ДО 
Si март 1952 година со писмоно барање до Министер-
ството на финансиите на ФНРЈ — Одделението за би-

. лане на плаќања. Со ова барање ќг се приложи збир-
ниот преглед и спецификациите составени во смисла 
fitl точ. 1 од ова напатствие во кој ќ* го назначат и 
Седиштето и бројот на филијалата на Народната банка 

: »а ФНРЈ при која имаат редовна те'<\-ќз сметка. При 
то* државните стопански претпри'атија, установите к 
организациите треба во своетб барање да назначат 

дека ја прокнижиле курсната разлика во своите книги 
во смисла на точ. 7 од Напатствие™ за начинот -на 
пресметувањето на материјаливе вредности на нови 
цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 58,51). 

6. Врз основа на писменото барање поднесено во 
смисла на претходната точка, а по проверката на по-
датоците и по донесувањето на одлука за. признавање 
на курсната разлика, Министерството на финансиите 
на ФНРЈ ќе и' издаде налог на Народната банка на 
ФНРЈ да ја одобри признатата курсна разлика на од-
делна блокирана сметка од подносителот на барањето. 

7. Државните стопански претпријатија, установите 
и организациите ќе можат да располагаат со средства-
та одобрени на нивните блокирани сметки во смисла 
на претходната точка дури во моментот кога ќе и' се 
издаде налог на Народната банка иа ФНРЈ за 'Измеру-
вање на односните свои д о л е в а њ а за до:пеалоста, а 
кои се пријавени во смисла на ова напатствие. За оваа 
цел, државните стопански претпријатија, установите и 
организациите во своите налози што и' ги издаваат 
на Народната банка на ФНРЈ за плаќање на одно-
сните долевања во странство откога ќе прибават одо-
брение за плаќање во смисла на постоеќите девизни 
прописи, ќе ја назначат изрично денарската вредност 
по стариот курс која ќе ги терети нивните редовни 
текуќи сметки и разликата помеѓу стариот и новиве 
курс со која ќе ги терети банката нивните одделни 
блокирани сметки за кои се зборува во претходната 
точка>. Во своите налози државните стопански прет-
пријатија, установите и организациите ќе се повику-
ваат на редните броеви под кои се пријавени одно-
сните долевања во спецификацијата со збирниот преп 
глед. Овие налози можат да се издаваат дури по при-
емот на извештајот од Народната банка на ФНРЈ ѕа 
одобрување на негативните разлики на одделната бло-
кирана сметка во смисла на ова напатствие. 

Доколку пријавеното долевање претставува из-
вршена наплата унапред за ^извезена стока до 31 
декември 1951 година, државните извозни претприја-
тија по извршениот односен извоз ќе и* даваат налог 
на Народната банка на ФНРЈ за пренесување лини-
ската разлика помеѓу стариот и новиот курс од нив-
ните одделни бло»»рани сметки на нивните редови« 
•динарски текуќи сметки. 

Доколку државните стопански претпријатија, уста-
новите и организациите веќе и* ја уплатиле лидер-
ската вредност на Народната банка на ФНРЈ по но* 
виот курс за намирување на одделни долевања' при-
јавени и признати во смисла на ова. напатствие, ил« 
доколку ќе го сторат оза до моментот на осигуру-
вањето на споменатите одделни блокирани сметки, 
веднаш по отвораното на овие сметки можат да и' 
дадат налог на Народната банка на ФНРЈ за прене-
сување од нивните одделни блокирани сметки на нив-
ните редовни текуќи сметки, со поднесување дока* 
дека го извршиле плаќањето по новиот курс. 
II. Побарувања по сите основи спрема странство ** 
странски валути со состојбата на 31 декември 195f 

година 
8. Аналогно на збирниот преглед и на специфи-

кацијата на долевањата за кои се зборува во точ. 2 
на ова напатствие, државните стопански претпријатија, 
установите и организациите ќе ср стават збирен пре-
глед и спецификација на своите побарувања спрема 
странство во странски валути што постоеле на 31 де-
кември 1951 година, без обзир на основот од кој на-
станале овие побарувања (побарувања по извезена а 
ненаплатен стока) до 31 декември 1951 година, по-
барувања по делимично или во целост платена а неу-
везена стока до 31 декември 1951 година и други сто-
ковни и нестокозни основи. 

9. Државните стопански претпријатија, установите 
и организациите ќе испратат најдоцна до 31 март 1952 
година збирни прегледи и спецификации ед прст4" 
ната точка до Министерството на финансиите на ФНРЈ 
— Одделение за билансот на плаќања за политики 'е 
курсни разлики да се задолжи со барањето нивната 
сметка при Народната банка на ФНРЈ. Истовремено 
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ќе изјават дека ги прокнижиле овие позитивни ра-
злики во своите книги во смисла на точ. 7 од Напат« 
с 1 вис то за начинот на пресметувањето на материјал-
и т е вредности на нови цени. 

ЛО. Брз основа на пријавените курсни разлики во 
смисла на претходната точка, а по проверката на по-
датоците, Министерството на финансиите на ФНРЈ ќе 
и' издаде налог на Народната банка на ФНРЈ за утвр-
дените позитивни курсни разлики да го задолжи др-
жавното стопанско претпријатие, установата односно 
организацијата во одделната блокирана сметка. 

11. Задолженијата што ќе ги изврши Народната 
блика на ФНРЈ во смисла на претходната точка прет-
ставува долг кој се должни државните стопански 
т е т пријатна, установите и организациите навремено 
да го изми рат сирома. Народната банка на ФНРЈ, 
< >вие се должни, веднаш по наплатување на овие 
свои побарувања што ги пријавиле во смисла на точ. 
8 од ова напатствие, да издадат налог на Народната 

ка на ФНРЈ да изврши соодветно пренесување од 
нивната редовна текуќа сметка во корист на нивната 
•одделна блокирана сметка. Доколку се однесува по-
л з у в а њ е т о на извезена а ненаплатен стока до 31 
декември 1951 година, пресметката на курсната разлика 
ке ја врши Народната- банка на ФНРЈ — Службата 
ка Фондот за изедначување на цените на терет на ре-
довната текуќа сметка а во корист на одделната бло-
кирана сметка на државното извозно претпријатие. 
За ова ќе водат сметка државните извозни претпри-
јатија. Доколку побарувањето се однесува на дели-
мично (аванси) или во целост платена а неу»везена 
стока до 31 декември 1951 година, државното увозно 
{претпријатие ќе и даде одма по увозењето на одно-
сната стока налог на Народната банка на ФНРЈ да 
изврши соодветно пренесување од неговата редовна 
те куќа сметка на неговата одделна блокирана сметка. 

Доколку до приемот на задолжението на оддел-
ната блокирана сметка, што ќе го изврши. Народната 
банка на ФНРЈ во смисла на точ. 10 на ова напат-
ствие, државните стопански претпријатија, установите 
и организациите ќе наплатат некое од своите побару-
вања пријавени во смисла на ова напатствие, ќе и* 
дадат веднаш по приемот на извештајот за задолжу-
вањето налог на Народната банка па ФНРЈ да изврши 
соодветно ' пренесување од -нивната редовна текуќа 
сметка на нивната одделна блокирана сметка. 

Во своите налози на Народната банка на ФНРЈ за 
пренесување, државните стопански претпријатија, уста-
новите и организациите ќе се повикуваат на редните 
броеви во спецификације под кои се пријавени од-
носните побарувања во смисла на точ. 9 од ова на-
патствие. 

111. Други одредби 
12. Износите што ќе им се одобрат во смисла на 

точ. 6 од ова напатствие на државните стопански прет-
пријатија, установите и организациите, ш и ќе бидат 
овие задолжена во смисла на точ. 10 од оза напат-

* ствие во одделните блокирани сметки, нема да вле-
гуваат во состав на нивните кредитни планови. 

13. Со обзир дека поднесените пријави во смисла 
на Напатствие™ за начинот на пресметувањето на ма-
теријалните вредности на нови цени не можат да по-
служат за пресметка на позитивните и негативните 
разлики во смисла на ова напатствие, државните сто-
пански претпријатија, установите и организациите, ко-
га состават збирни прегледи и спецификации во сми-
сла на ова напатствие, ќе ги земат во обзир сите свои 
долетувања и побарувања со состојбата на денот 31 
декември 1951 година, без^ обзир дали се опфатени 
или не во порано поднесените прија««. 

14. Податоците во смисла на ова напатствие ќе се 
испратат независно од податоците што ги поднеле др-
жавните стопански претпријатија, установите и орга-
низациите до Управата за статистика и евиденција на 
надворешната трговија иа ФНРЈ во смисла на Реше-
нието за испраќање податоци по неизвршените заклу-
чоци за извозот из стоките во странство и увозот на 

стоките од странство („Службен лист на ФНРЈ", број 
53/51). 

Бр. 5103 
7 март 1952 година 

Белград 
Министер на финансии!е на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

134. 

Брз основа на чл. 3 и 31 од Уредбата за надле-
жноста за определување и контрола на цените и та-
рифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), а во 
врска со точ. 8 од Решението за цените на сурови-
ните, подупроизводите и производите од увозот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И УПЛАТУ-
ВАЊЕТО РАЗЛИКИТЕ ПОМЕЃУ НАБАВНАТА И 
ПРЕСМЕТКОВНАТА ЦЕНА ЗА СУРОВИНИТЕ, ПОЛУ-

ПРОИЗВОДИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗОТ 

1) Увозниците се должни при увозното царинење 
да и' поднесат на царинарницата во дупликат пресмет-
ка во која е утводена разликата помеѓу пресметков-
ната и набавната цена на стоката што се увози. Со 
оваа пресметка должни се да поднесат, покрај одо-
брение за увоз и странска фактура за вредноста на 
стоката, а доколку стоката не е набавена Франко ју-
гословенската граница, уште и^ фактура за превозните 
и другите трошкови до границата. 

Ако увозниците во 'моментот на царинењето на 
не располагаат со напред наведените документи, ќе 
извршат пресметка на .разликата на цените врз основа 
на цените од одобрението за увоз. 

2) Царинарницата е должна да ја провери точно-
ста на пресметката од претходната точка и еден за-
верен примерок од пресметката со назначениот датум 
на извршеното царинење да му врати на увозникот, 
а вториот да го испрати до фондот за изедначување 
на цените. 

3) Царинарницата ќе му ја стави на увозникот 
стоката на слободно располагање дури по извршената 
пресметка предвидена во претходните точки од ова 
напатствие. 

4) Увозниците се должни да ја уплатат, во срок 
од 30 дена од денот на извршеното увозно царинење, 
утврдената динарска разлика според пресметката од 
точ. 1 од ова« напатствие во корист на сметката број 
01-320.957 кај Народната банка на ФНРЈ. Доколку ра-
зликата е утврдена врз основа на цените од одобре-
нието за увоз, увозниците се должни во истиот срок 
да му поднесат на Фондот за изедначување на цените 
дефинитивна пр-есметка и во тој срок да ј£ уплатат 
дефинитивно пресметаната разлика. 

5) Во случај увозниците да не извршат уплата на 
разликата ил« да не поднесат дефинитивна пресметка 
во срокот пропиша« со претходната точка, должни се 
да платат %%о (0,50-промил) од износот на разли-
ката за секој ден задоцнување. Со ова не е исклучена 
одговорноста и по прописите за прекршоците. 

6) Увозниците ќе постапат на начинот предвиден 
со ова напатствие и во случаите кога се јавуваат не-
гативни разл »ки. Овие разлики на увозниците ќе им 
ги исплатува Фондот за изедначување на цените, от-
кога ќе ја провери точноста на пресметката. 

7) За сета веќе увезена стока за која не е извр-
шена пресметка со Фондот за изедначување На це-
ните, увозниците се должни разликата по ова напат-
ствие да ја пресметаат со фондот во срок од еден 
месец од денот на влегувањето во сила на ова напат-
ствие, и во тој срок да извршат уплата односно да 
побараат наплата. 
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8) Се овластува Народната банка на ФНРЈ во со-
гласност со Управата на царини да издава технички 
Напатствија за извршување на ова напатствие. 

Бр. 5102 
7 март 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. n 

135. 

Врз основа на чл. И од Уредбата за задолжителна 
калкулација и пресметка на т а т к о в и т е на .производ-
ството во индустријата и рударството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 1/52) пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА КАЛКУЛАЦИЈА И ПРЕ-
СМЕТКА НА ТРОШКОВИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1) Сите градежни претпријатија и инвеститорите 
што и зв одат градежни објекти сами (бивши режиски 
одбори) ќе составаат спрема ова напатствие: 

— калкулации на цените по единицата на мерка 
на производите-работите (во натамошниот текст: кал-
кулации) ; 

— предсметки на трошковне на претпријатијата 
или на инвеститорите што избодат градежни објекти 
сами (во натамошниот текст: предсметка на трошко-
в н е на производството); 

— пресметка на стварните трошкови на производ-
ството на претпријатијата или на инвеститорите што 
пзводат градежни објекти сами (во натамошниот текст: 
пресметка на стварните трошкови); 

— дополнителни калкулации на претпријатијата 
или на инвеститорите што изводат градежни објекти 
сами (во натамошниот текст: дополнителни калкула-
ции); 

— предсметки на работите за градежните објекти 
(по натамошниот текст: предсметка на градежниот об-
јект); 

— пресметки со инвеститорот (ситуации). 
2) Под калкулацијата се подразбира определува-

њето на калкулативната продажна цена по единицата 
на мерка на секој вид работа. Калкулациите се рабо-' 
а ат по елементите на калкулацијата од ова напатствие, 
а во форма на анализа -на цените по секоја позиција 
на работите, и претставуваат поединечно изводење и 
-образложување на овие трошкови сврзани за ^ в о д е -
њето на односната позиција со додатокот на износот 
за акумулацијата и фондовите. 

. Во калкулацијата се назначува за кој грд еж ен об* 
јект, градилиште и погон е работена. Под истите усло-
ви една калкулација може да важи и за повеќе гра-
дежни објекти, а и за повеќе градилишта. 

Калкулациите ги користи претпријатието за о с т а -
вање претсметка на трошковне на производството, за 
составаље предсметки по градежните објекти и за до-
говарање со инвеститорот. Цените од калкулациите 
усвоени со договорот помеѓу инвеститорот и извода-
чот на работите .претставуваат продавца цена на ра-
ботите и служат за пресметка со инвеститорот — за 
^поставување ситуации. 

3) Предсметката на трошковите на производство-
то на претпријатието се состава, по градилиштата, од-
носно по самостојните погони на .претпријатието, и 
тоа по елементите од ова 'напатствие. Претпријатието 
ја работи предсметката на трошковне на производ-
ството за сопствени потреби со цел за правилно во-
дење работите на претпријатието во целина и со цел 
за вклучување во пропорциите на општествениот план. 

4) Под пресметка на стварните трошкови се под-
разбира пресметката на стварните трошкови на произ-

водството по елементите на калкулацијата од ова на-
патствие, по самостојните градилишта, погони и за 
сето .претпријатие. Пресметката на стварните трошној;-? 
се состава во определените пресметковни периоди за 
потребите на анализа на работењето односно прове-
рување на одделни елементи на калкулацнјата и за 
потребите на фннансиско-стопанската контрола. 

5) Под дополнителна калкулација се подразбира 
пресметката на стварно извршените работи по елемен-
тите на к а л к у л а ц и ј а , а врз основа на калкулативните 
цени. Дополнителната калкулација се распоредува на 
ист начин како и дредсметката на трошковите на про-
изводството и пресметката на стварните рошкови, ѓ. е. 
по самостојните градилишта, погони и за сето прет-
пријатие. 

6) Во калкулацијата и пресметките на стварните 
трошкови на производството можат да влегуваат само« 
оние трошкови што се нужни за производството. Дру-
гите расходи што стануваат во претпријатието, а не 
се нужни за производството, н« смеат да се засметааг 
во калкулацијата и пресметката на стварните трошко-
ви на производството, туку ги теретат тие вонредните 
расходи на претпријатието. 

7) Цената по единицата на мерка на позицијата 
на работете се состои од елементите од точ. 12 на ова 
напатствие. 
II. МАТЕРИЈАЛОТ И УК АЛКУ ЛИ РАНИ ЗАРАБОТКА 

(ПЛАТИ) 
8) Како трошок на материјалот, без обзир во коЈ 

елемент на цената се појавува тој, се сметаат и сите 
услуги од трети лица. Материјалите и услугите се за-
сметуваат (во калкулациите по набавките цени. Под; 
набавна цена иа материјалот се смета пропишаната! 
цена, односно ако не е пропишана таква цена, цената 
што се формира на пазарот, наголемена со троновите* 
на сите манипулации (довоз, товарење, претоварување 
и истоварување) од местото на формирањето на це-
ната до складиштен или местото од каде се трошат 
директно. 

9) Претпријатијата можат набавениот материјал да 
го водат на запас и да го засметуваат во калкулаци-
ите по набавната цена, по. просечната набавна цена! 
или по постојаната калкулативпа дена. 

10) Кај материјалот за изработка каде што тро-
ш к о в н е на допремањем на градилиште се опфаќаат 
тешко но одделни пратки', трошковне на товарењето, 
истоварувањето и претоварување^, на пре-возењето« 
од станицата до магацинот и трошког.ите за усклади-
штување можат да паднат на терет на режијата на 
градилиштето, додека, фактурната цепа на овие мате-
ријали го терети материјалот за изработка. Овде се 
подразбираат трошковне за допремање на материјали 
кон се трошат во мали количини (по тежината), а се 
допремаат во широк асортиман одеднаш, така да не е 
можно да се разграничат трошковне за допремањем 
за одделни материјали, а оссм тоа, трошковнте па са-
мото допремање се релативно мали (па нр.: штапии, 
каписли и ел.). 

Трошковите на надворешниот транспорт можат за 
некои материјали да паднат и на терет на режијата 
на претпријатието, додека фактурната цена за нив вле-
гува во трошковне на материјалот за изпаботка или 
во трошковите на материјалот од режијата на гради-
лиштето. Тоа настанува кога се добиваат некои мате-
ријали од централниот магацин во мали количини и 
во широк асортиман. 

Но, како правило важи да треба во калкулациите 
материјалот да се оптерети со соодветните трошкови 
на надворешниот транспорт. Ова може да се постигне ' 
со формирање на набавната цена по единицата на 
мерка на одделни материјали вклучувајќи ги и тро-
ш к о в н е на надворешниот транспорт или со одделно 
искажување трошковите на надворешниот транспорт. . 

11) Заработивте (платите) во кплкуланијата оп-
фаќаат: 
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1) укалкулирани заработки на работниците според 
тарифните ставови (прилог бр. 5); 2) надокнади за вре-
ме прекинување на работењето до кое дошло без 
овина на работниците; 3) трошкови во случај на слу-
жбено патување или преместување; 4) додатоци за 
посебни услови на работењето; 5) додаток за преку-
времена работа; 6) додаток за ноќна работа; 7) до-
даток за работа на неделен одмор или празник; 8) за-
р а б о т и на повремените работници и разни хонорари; 
9) специјален додаток на работниците врз основа на 
лосебни решенија; * 10) надокнада на инженерите и 
техкичар.ите што се праќаат на работа од други репу-
блики; 11) надокнади на мајките за Бреме на доење 
односно ронење деца; 12) надокнади за одвоен жи-
вот; 13) надокнади на работниците кога вршат свои 
граѓански должности пред судот, пред властите, во 
одборите и ел., а не добиваат за тоа одделна надо-
кнада, како и надокнада на членовите на работнич-
ките совети и управни одбори кога вршат своја функ-
ција (седници и ел.), а не добиваат заработка сврзана 
за работното место; 14) надокнади на работниците за 
време на воена вг,::ба; 15) надокнади на работниците 
за време на предвој.ничкѕ обука; 16) едномесечни на-
докнади при одење на отслужување воен срок; 17) 
надокнади на работниците при отпуштањето; 18) на-
докнади за време на годишен одмор; 19) надокнади 
за неискористен годишен одмсо; 20) вредност на да-
вањата во натура (работно облекло и ел.); 21) па-
рички надокнади за вредноста на законското следу-
вање во натура; 22) хранарина за време на болување 
до 7 дена; 23) надокнади за дните на државни пра-
зници. 

Надокнадите што не можат да се опфатат како 
трошок непосредно - во периодот во кој што станале, 
треба при пресметувањето на стварните трошкови да 
се 'разграничат (распоредат) на сите пресметковни пе-
риоди во годината. Пример на вакви надокна ич се 
надокнадите за време на годишен одмор, за време на 
воена вежба и ел. 

IIL КАЛКУЛАЦИЈА И НЕЈЗИНИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 
ЕЛЕМЕНТИ 

12) Задолжителните елементи на калкулацијата на 
цената се следни: 

A. Материјал за изработка 
Б. Заработка (плати на изработката) 

а) непосредна 
б) посредна 

B. Амортизација 
Г. Режија ка градилиштето 

од тоа: заработки (плати) 
Д. Режија на претпријатието . 

од тоа: заработки 
'* I. Цена на чинењето (А + Б + В - ј - Г + Д) 

ѓ. Акумулација и фондови 
II. Калкулативна продажна цена (I + Ѓ) 
13) Поодделни елементи треба во калкулациите да 

се специфицираат како што го покажува тоа прило-
жениот образец бр. 1. Материјалот за изработка се 
-искажува по одделни видови материјали по количината 
и вредноста цитирајќи ги усвоените нопми и анали-
зите за трошковит.е на надворешниот транспорт, како 
и 'ознаките на други документации што служеле при 
изработкава на калкулацијата. Платите се искажуваат 
по бројот на часовите и во динарски износ, цитирајќи 
ја нормата врз основа на која е добивено потребното 
(работно време, и квалификацијата на работниците. 

А. Трошкови на материјалот за изработка 
14) Под трошковите за материјалот на изработка 

се подразбираат сите трошкови на материјалот за 

Јградување, и на помошниот и погонскиот материјал, 
о количините определени со усвоените норми од 1952 

родина или со искуство ако за конкретните работни 
/процеси не се предвидени норми. Во трошковите на 
материјалот спаѓаат и трошковне за подвоз (товаре-

ше, претоварување и истоварување) tfa материјалот 
До местото на користењето. 

Под к: истото на користење треба да се разбере 
местото од кое натамошното пренесување на матери-
јалот е опфатено со кглкулацијата (внатрешен тран-
спорт), а што треба да биде прецизирано во општите 
услови на изработката на почетокот на калкулацијата. 

Трошковне на сите евентуални претходни прера-
ботки на материјалот (што не се опфатени со калку-
л а ц и ј а ) влегуваат исто така во т а т к о в и т е на ма-
теријалот. Трошковите на овие преработки се земаат од 
соодветните калкулации (калкулатизни продавци цени). 

Во кадткулациите по позициите на работите сите 
трошкови на материјалот се изразуваат на единицата 
на мерка за логичната работа. 

Во трошковите на материјалот за изработка вле-
гуваат: 

а) материјалите по фактурните цени. 
Озде треба да се подразбира фактурната цена на 

материјалите за количините определени по нормите 
заедно со отпадоците, со растур, кало и ел. Ова се 
однесупа до: 

— материјалите за уградување или производство, 
— помошни материјали, 
— погонски материјали и трошкови на работниот 

добиток. 
Како материјали за уградување се смета материја-

лот што се уградува во објектот. 
Како помошен материјал се смета сиот нужен по-

мошен и спојувачкц материјал што служи кај ограду-
вање, на пр.: тел, клинци, кламфн, материјал за бе-
тонска оплата, материјал за времени дрвени скали, ма-
теријал за времени работни скелиња и ел. 

Како погонски материјал се с^е?а нафта, бензин, 
јаглен и ел. и разни мазива, за работење на машините, 
потоа експлозив, штаппн, каписли и сл. Под овие т а -
шкови се подразбираат исто така и т р и к о в и т е на мо-
торните и други возила што учествуваат во процесот 
на производството на градилиштето: 

б) трошковне на надворешниот транспорт на ма-
теријалот за изработка. 

Овиз трошкови ги опфаќаат тропско пите на тран-
спортот на материјалот од местото на формирањето на 
продажната цена на материјалот до магацинот или де-
понијата кај објектот заедно со трошковите за това-
рењето, претоварување™ и истоварувањето. 

За трошковите на надворешниот транспорт ќе се 
изработат одделни калкулации по единицата на мерка 
на транспортираниот материјал заедно со сите тро-
шкови (товарење, истоварување и претоварување). 
Цените добивени со калкулацијата на трошковите на 
надворешниот транспорт служат за изработка на кал-
кула-цијата на цените по единицата на мерка на рабо-
тите. 

Трошковне на надворешниот транспорт можат во 
калкулациите на цените по единицата на мерка на ра-
ботите да се искажуваат одделно, а можат да се оп-
фатат и во ^цената по единицата на мерката на мате-
ријалот, без одделно искажување на трошковите на 
надворешниот транспорт, 

15) Кога ги состава анализите на надворешниот 
транспорт претпријатието мора да го земе најзгодниот 
начин на транспортот како во поглед на употребата 
на превозните средства така и во поглед на далечи-
ната, земајќи ги во обзир расположивите средства и 
локалните прилики. 

16) Со анализата на трошковите на надворешниот 
транспорт претпријатието е должно да .изработи шема 
на далечината за секој вид материјали со означување 
видот на превозното средство, што сочинува составен 
дел од проектот на организацијата на градењето и 
основа за калкулација. 

Б. Заработен (плати на изработката) 
17) Во заработите (платите на изработката) €« 

засметуваат непосредните и посредните заработи*! (кал-
кулираат) на работниците запослени на кладењето а 
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ва сите манипулации иа материјали од магацин или 
депонија на градилиштето до местото на употребата 
(внатрешен транспорт). Во поглед ка далечините што 
можат да се засметаат во внатрешниот транспорт важи 
Решението од Министерството на грабежите на ФНРЈ 
бр. 4810 од 23 март 1850 година. Таму каде што не 
можат да се применат нормирани далечини, тие ќе се 
определат врз основа на усвоениот проект на органи-

зацијата на градењето. 
а) Непосредни заработен (плати на изработката) 

се заработите што можат да се сврзат непосредно за 
определената позиција на работите, било по учинок, 
било по време. Тие се пресметуваат вез основа на та-
рифните ставови (прилог бр. 5) и врз основа на утро-
шокот на работното време- предвиден во усвоените 
норми од 1952 година. Индивидуалните норми за кал-
кулација можат да се применат во случај кога инди-
видуалниот состав на средствата за работа ги усло-
вува операциите' што не се предвидени во нормите од 
1952 година или не можат да се изведат од нив. Кај 
изменувањето на индивидуалните норми изводачот 
И инвеститорот ќе обрнат нарочно внимание на исправ-
носта на применетите индивидуални норми, со тоа што 
цените на работите калкулираа по овие норми да не 
бидат поголеми од цените што би се добиле за истите 
работи, претпоставувајќи го применувањето на про-
сечно усвоените средства за работа. 

б) Посредни заработат (плати на изработката) за 
жалкулацијата се, заработите кои не се опфатени со 
претходната точка, а се цитирани во точ. 11 од ова 
напатствие. 

При калкулацијата мора да се обрне нарочно вни-
мание да се земаат во обзир само оние посредни за-
р а б о т и што можат да се јават на односното градили-
ште или во односниот погон, а во обем кој произле-
гува од предвидениот состав ка работната сила и по-
датоците од минатите години. 

Во калкулациите посредните заработки (плати на 
изработката) влегуваат во вид на утврден процент 
на непосредните заработен. Озој процент претпријат-
и е т о го.утврдува со тоа што вкупниот износ на по-
средните заработки (плати на изработката) ќе ги стави 
ђо однос со непосредните заработки (плати на изра-
Ѕботката). 

Посредните заработен се калкулираат во смисла 
на претходните ставови и во случаи кога се запослени 
»а градежните работи младината, војска, казненици 
или слично. 

В. Амортизација 
18) Делот од вредноста на основните средства 

што се пренесува во текот на процесот на производ-
ството на производите, се пресметува во цената на 
»шиењето во вид на амортизација. 

Претпријатијата за 1952 година се задолжени по-
единечно за масата на амортизацијата што се должни 
да ја остварат во таа година. 

Претпријатијата ќе Ја распоредат вкупната маса 
на амортизацијата на одделни градилишта и самостојни 
погони, водејќи сметка за располагањето на секое 
градилиште односно погон со основните средства. 

Кога ги состава калкулациите делот од амортиза-
цијата што отпаѓа на определено градилиште ш и по-
гон претпријатието ќе го стави во однос со вкупните 
©лати на изработката на односното градилиште или 
погон и ќе ја изрази амортизацијата во процент на 
платите на изработката!. Вака добивениот процент ќе 
Се применува при сеќавањето на калкулациите. 
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Г—Д) Режија на претпријатието и режија на гради-
лиштето односно на погоните 

19) Режија на претпријатието се трошковне што 
се сврзани за управувањето и раководењето со прет-
пријатието, и оние трошкови сврзани за градењето 
што ке можат да се опфатат во режијата на одделни 
градилишта и погони. 

Режија на градилиштето се трошковите на режи-
јата за организација и управување со градилиштето 
односно со погонот што можт да се опфатат со од-
делни градилишта и погони. 

За режијата на претпријатието се состава един-
ствена предсметка, додека предсметките на ревиите 
на оддели« самостојни градилишта и ћогопи се о с т а -
ваат одделно за секое градилиште односно погон. 

Претпријатието, со оглед ка организацијата на ра-
ботењето, само ќе донесе одлука кои трошкови на 
режијата односно кој дел од овие трошкови ќе ги 
засмета во режијата на претпријатието, а кои во ре-
жијата на градилиштето и на погоните. 

Режијата на претпријатието се искажува во про« 
цент на ук алкулираните заработки (плати на изработ-
ката). Процентот се добива од одноЛт на масата на 
режијата на претпријатието по предсметката на режи-
јата на претпријатието и масата на укалкулира.нкго * 
заработен (плати на изработката) за сето претпријатие. 

Режијата на градилиштето и на погоните се иска-
жува во процент на укалкулираните заработен (плати 
на изработката). Процентот се добива од односот на 
масата на режијата на градилиштето односно погонот 
по предсметката на режијата на градилиштето (пого-
нот) и масата на у^алкулираните заработки (плати на 
изработката) за сето градилиште. 

Претпријатието може да одлучи врз основа на 
предсметката на трошковне на режијата на претпри-
јатието и режијата на градилиштата да ја формира 
единствената стопа на режијата. 

На поедсметката на трошковите на режијата за. 
претпријатието односно за градилиштата и погоните 
надлежниот о-рган на стопанската управа и на банката 
што е надлежна за финансирање на инвестициите да-
ваат своја согласност. 

20) Режиите на претпријатието и на градилиштата 
ги опфаќаат платите и материјалите со другите тро-
шкови. 

Личните трошкови и материјалните со другите 
трошкови се јавуваат заедно или поединечно а се оп-
фаќаат по следната номенклатура: 

(1) У калкулира^ заработка на техничкиот, адми-
нистративниот и помошниот персонал на управата на 
претпријатието, управата на градилиштето и на пого-
ните што не се опфатен« во другите позиции на ре-
жијата. 

(2) Трошкови за транспорт од општ карактер, на 
пр.: превозење од централниот магацин на претприја-
тието до градилиштето во случај кога не можат тро-
ш е н и т е за превозење да се разграничат на одделни 
материјали поради голем асортиман или мали количини. 

(3) Трошкови за испитување материјали и ве-
штачење. 

(4) Утрошок на алатот и на ситниот инвентар. 
(5) Текуќо одржување згради, машини, постројки 

и инвентар (овде не спаѓаат трошковите за одржу-
вање на објектите во изградба). 

(6) Надокнада за правата и штети поради уреду-
вање на градилиштата (уништување лосеви, плодност 
на земјиштето и ел.). 

(7) Канцелариски, цртачки материјал и стручна 
литература. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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(8) Чистење канцеларии и магацини, осветление, 
огрев, вода и наемнина иа локали за потребите на 
управата ;на претпријатието односно на управата на 
градилиштето. Овде не спаѓаат трошковне за чистење 
бараки за становање. 

(9) Трошкови за техничка безбедност и здрав-
ствена заштита на трудот. 

(10) Трошкови за превозење работна сила: 
— трошкови за превозење работници и службе-

ници на работните места, 
— надокнада на превозните трошкови на работ-

ниците и службениците во смисла на Напатствие™ за 
надокнада на дневните превозни трошкови на работ-
ниците и службениците запослени во стопанските прет-
пријатија, стопанските здруженија, во државните уста-
нови и надлештва („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/52), 

— трошкови за лревозење курири при вршењето 
на ку римската должност -во местото на работењето, 

—- трошкови за возење и одржување патничките 
превозни средства на управата на претпријатието, на 
градилиштата и погоните. 

(11) Трошкови за .вклучување работна сила. 
(12) Трошкови за службени патувања, преместува-

ња (селидби) и теренски додаток. 
(13) Допремање, монтажа и демонтажа на машини 

и монтажни згради за потребите на управата на гра-
дилиштето. 

(14) Трошкови за поштарина, телеграф и телефон 
ца претпријатието односно градилиштето. 

(15) Трошкови на платниот промет и такси: 
— трошок на платниот промет кај банка и кај 

поила, 
— такси и дажбина за претпријатието односно за 

градилиштето. 
(16) Трошкови за осигурување по прописите за 

•осигурување на државниот имот, ос ем осигурувањето 
иа стоките на пат, чието осигурување ги терети тро-
ижовите на транспортот и спрема тоа трошковне на 
материјалот, 

(17) Трошкови за чуварска и противпожарна слу-
жба на претпријатието односно градилиштето. 

(18) Трошкови за ПАЗ и за предвојничка обука. 
(19) Трошкови за; обденишта и јасли кои паѓаат на 

терет на претпријатието односно на градилиштето. 
(20) Придонес на стопанско™ здружение за по-

в и к е на неговите трошкови. Придонесот, по правило, 
се предвидува во годишната маса за секое претприја-
тие. Претпријатието е должно да ја уплати оваа маса " 
во текот на годината на начинот утврден унапред по-
меѓу стопанското здружение и претпријатието. 

(21) Трошкови во врска со услугите од други (тро-
шкови. во врска -со извршувањето на занаетчиски 
услуги и ел.); 

(22) Разни спиш и повремени трошкови. 
(23) Подготвување кадрови. Под оваа позиција се 

искажуваат трошкови ге во врска со издигање нови 
кадрови и т р и к о в и т е за издигање на постоевте ка-
дрови. Во овие трошкови треба да се калкулира само 
разликата помеѓу предвидените, издатоци на претпри-
јатието за подготвување кадрови и предвидената вред-
ност на нивниот работен учинок. Надокнадата за ин-
дус! рп ски и прехранбени бонови, ако им следуваат на 
учениците во стопанството се засметува иста така во 
трошковне за подготвување кадрови. На целокупните 
примања на учениците во стопанството се плаќа оп-
штествен придонес. 

(24) Камати — трошок на каматите за кредити на 
обртните средства до нормалната потреба по камат-
ната стопа на Народната банка на ФНРЈ. Каматите за 
обратите средства над нормалната потреба ги теретат 
вонредните расходи. 

21) Бидејќи режиските трошкови да, се комплексни, 
претпријатието мора да обезбеди за потребите на еви-
денцијата и на статистиката при полагање сметка точ-
ни и сигурни показатели по елементите на општестве-

ниот продукт за градилиштето, погоните и за прет-
пријатието во целина, а не по одделни позиции на ви-
дови работи. 

ѓ. Акумулација и фондови 
22) За пресметување калкулативната продавца це-

на треба на цената на чинењето да и' се додава со-
одветниот износ на акумулацијата и фондовите. 

23) Под кумулациј-ата и фондовите во калкулаци-
јата на предвидената продавна цена се подразбираат 
општествениот придонес, данокот на прометот и пред-
видливата добивка на претпријатието. 

Од износот на акумулацијата и фондовите прет-
пријатието го исплатува најпрво општествениот при-
донес, придадениот општествен придонес и данокот на 
прометот ако е пропишан за одделни производи. 

Вишокот на средствата, откога ќе се подмират об-
врските од претходниот став, подлежУва на оданочу-
вање со данокот на екстра добивката. 

Остатокот од средствата се употребу за за форми-
рање фонд на сопствените инвестиции и па резервниот 
фонд, и за наголемување фондот на платите по посеб-
ните прописи. 

Износот за наголемување фондот на платите под« 
лежува на одделно оданочување. 

Данокот на прометот ќе се пресметува само во-
случај ако се состава калкулацијата на цените на од-
делни производи и ако е пропишан за тие производ« 
данок на промет. Во случај на пресметување т р о ш е -
ните на производството на одделни погони како и на 
вкупното производство на претпријатието, ќе се при-
мени; само стопата на акумулацијата и фондовите. 

24) Вонредните приходи, по правило, влегуваат во 
општата маса на остварената акумулација и фондовиrei 
н се распоредуваат по прописите за расподелбата па 
акумулацијата и фондовите на претпријатието. 

25) Вонредните рсходи, т. е. расходите што не се 
нужни за редовното работење па претпријатието, се 
исплатуваат, по правило, од делот на средствата па 
акумулацијата и фондовите со кој претпријатието ра-
сполага самостојно, т. е. од резервниот фонд на сред-
ствата за наголемување фондот на платите и ел. Такви 
вонредни расходи обично се: камати на делот од осе-
тните средства над потребните нормални обртни сред-
ства, казим, пенали, прекумерно кало и растур, маљошѕ 
што не можеле да се стават на терет на одделни лица. 
Но, како вонредни расходи не можат да се сметаат 
никакви давања кои по својот карактер претставуваат 
фонд на платите, оти' тие мораат да се пресметаат во' 
цепа га на чинењето. Ако некој вонреден расход прет-
ставува дел од фондот на платите, тој -доаѓа во обзир 
за наголемување на општествениот придонес по утвр-
дената стопа на претпријатието. 

26)'Доолнителна калкулација на претпријатието — 
пресметка На трошковите на производството со пре-
сметките на режијата е составен дел од завршната 
сметка и се поднесува на прегледување, одобрувања 
и согласност до надлежните органи според посебни!е 
прописи. 

IV. ПРЕТСМЕТКА НА РАБОТИТЕ И ПРЕСМЕТКА 
СО ИНВЕСТИТОРОТ 

27) Предсметката на работите за определениот 
градежен објект се состава врз основа па цените по« 
единицата на мерка за позициите на работите, пред-
мерот и описот на работите. Предсметката на работите 
за определениот градежен објект ги содржи сите тро-
шкови што ќе се наплатат од инвеститорот, без обзир 
во која гранка на дејноста спаѓаат работите и без об-
зир на тоа дали ги врши градежното претпријатие 
само или ги вршат трети лица. 

Во предсметката работите се сврстуваат според 
видовите на работите споменати во прилогот бр. 3. 
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За еден вид работи може да се работат повеќе' 
калкулации по позициите на работите како го бара 
тоа специфичноста на работите по градежните објекти 
И по градилиштата. 

За подготвителните работи се работи предсметка 
како за секој друг градежен објект. 

Како подготвителни работи се сметаат само оние 
работи што служат како нужен предуслов за изградба 
на самиот објект и само во оној обем колку го оправ-
дува тоа изградбата на објектот (во некои случаи под-
готви нели ите работи -можат да ги опфатат работите 
од општ интерес, на пр.: патишта, мостови и ел.). Во 
подготвителни работи не може да се засмета изград-
бата на времени станбени простории што сочинуваат 
основни средства на градежното претпријатие и се 
амортизира^ редовно. Исто така, не можат да се 
внесуваат во подготвителните работи допремање™, 
монтажата и демонтажа^ на машини, на. постројки и 
згради за потребата на управата на градилиштето, оти 
тие трошкови се предвидени во режијата. 

Со обзир на начинот на калкулацијата на цената, 
претсметката на работите ги опфаќа без одделно из-
двојуваше: 

а) градежните работи на изводачот по единич-
ните цени добивени со кал ку лади јата спрема ова на-
патствие; 

б) други работи на изводачот што се јавуваат 
како самостојни позиции (некои работи на споредни 
дејности што не влегуваат како материјал во работите 
на градежната дејност, на пр.: монтажни работи или 
прозорци кон ги изработува самостојниот погон на 
градежната столарија). Овие работи се сметаат по 
единичните продавци цени добивени со калкулацијата 
по ова напатствие или по напатствијата за калкулации 
во соодветните гранки на дејноста и со применува-
њето на пропишаните стопи за акумулацијата и фон-
довите; 

в) работите и услугите однадвор што се вршат 
без учество на работна сила од изводачот, т. е. зана-
етчиски' работи односно материјали и конструкции чи-
ето уградување се искажува без опфаќање на самиот 
материјал, односно на самата конструкција. На пр.: 
однадвор набавени прозорци чието уградување се оп-
фаќа со одделна калкулација. Цените за работите од 
оној вид се добиваат со најниска. понуда или со со-
бирање податоци за слободно фоомираните цени. 

Предсметката се работи по образецот бр. 4. 
28) Пресметката со инвеститорот (ситуацијата) 

претставува вкупна вредност засметана на инвестито-
рот за работите извршени во некој пресметковен пе- . 
риод. Оваа вредност се добива од количините на из-
вршените работи^спрема градежната книга засметани 
по договорените единични цени. 

Предсметката со инвеститорот се работи по обра-
зецот бр. 2 а видовите на работите се редат по истиот 
ред како во предсметката. 

29) Приложените обрасци и тарифните ставови на 
непосредните заработки (плати) за калкулација се со-
ставен дел од ова напатствие. 

30) Претседателот на Советот за индустрија и гра- < 
дежништво. на Владата на ФНРЈ врши усвојување на 
просечните норми во градежништвото. 

31) Сите поблиски објасненија во врска со ова 
напатствие ќе даваат надлежните совети за градежни 
и комунални работи на народните републики. 

32) Ова напатствие ќе се применува од 1 јануари 
1952 година. 

Бр. 2350 
1 март 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Заменик на Претседателот на Советот 
за индустрија и градежништво. 

Љубчо Арсов, е. р. 
Согласен, 

Мшш-стер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

ПРИЛОГ БР. 1 

Градежно 
претпријатие: 

Градилиште: 
Град, објект: 

КАЛКУЛАЦИЈА НА 
ЦЕНАТА 

за (иа пр. 1 м3 зид о д 
тули во цементен 

малтер 

Број на ана-
лизата: 

Вид на рабо-
т а т а : 

1 2 

Спецификација 

Општи услови на изработката: (евен-
туално со скица) 
Материјал: 
материјал: а) —фактурна цена 

— надворешен тран-
спорт по анализата 

материјал б) — фактурна цена 
— надворешен тран-

спорт по анализата 
(Забелеика: Трошковите на надво-
решниот транспорт може да бидат 
содржани и во набавната нена — 
види точ. 14 о д напатствиево) 

Р а б о т а : 
операција: а) — непосредни зара-

б о т и (плати) 
операција б) — непосредни зара-

б о т и (плати) 
Непосредни заработки (плати на из-
работката) — вкупно 

Посредни заработки (плати на изра-
ботката) во °/0 на непосредните за-
р а б о т и (плати на изработката) 

(Забелешка: Посредните зараОотки 
(плати) можат да се додаваат и кон 
непосредните заработки (плати) за 
секоја операција^ 

Зараоотки (плати на изработката) 

Амортизација во проиент заоаОотки-
те (на платите на изработката) 

Режија на градилиштето 
О д тоа заработки (плати) спрема 

процентот утврден со предсметка-
та на режијата на градилиштето 

Режија на претпријатието 
О д тоа заработка (плати спрема про-

центот утврден со предсметката на 
режијата на управата на претприја-

, тието 

Ѓ | Цена на чинењето 

Акумулација и фондови — °/0 на за-
р а б о т е т е (платите) 

Ка Јкупативна продавца цена на 
претпријатието 

ПРИЛОГ БР. 2 

(Изводач на работите) 

(iMecro) 
С И Т У А Ц И Ј А ^ 

На извршените работи заклучно со месецот 
на градежниот објект (назив и ознака од насловни^ 
список) 
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Место каде се Ѕвонат работите 
Бра) на партијата на финансирањето 
Број на гекуќата сметка на изволачот 
Забелешка: 

(датум) 

(изводач) 

1 1 2 I 3 4 1 5 1 I е 

Вкупно I I 1 ! ! 

Забелешка: Работите што ги изводи претпријатието 
само се означуваат во колоната 2 со 
римски број L Работите и услугите 
однадвор се означуваат истата колова 
со римски број II. 

ПРИЛОГ БР. 3 

Вид на работите Бл ин. на 
мерка 

'г б 

« 8 te J Ѕ 
сз * * а н « ) 

I s s 
Вид на работиш Един. нп 

марка ' 

1 
3 f 
37 
38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
43 
49 
50 
51 

52 

53 
54 

55 
56 

57 
58 

.59 
60 
61 
62 
63 
64 

65 
66 
67 
68 
69 

2 
Длабочина^ дупчења на нафта 
Други длабочината дупчења 
Разни градежни производи (работи) 
Г р а д е н и занаетчиски производи (ра-
боти) вкупно 89—51 
Стол ар еш производи 
Паркетарски производи 
Браварски производи 
Лимарски производи 
Ста.хлорезачки производи 
Мол&ргко-ф з<рб а рс I си производи 
Изолационен — асфалт ерски работ« 
Tana церак и производи 
Каме чо реза ч«и гором зв оди 
Керамика реки производи 
П?Ч?«рСК:И ПРОИЗВОДИ 
Тапетарски производи 
Други занаетчиски производи 
(работи) 
Градежни инсталации — вкупно 52—64 

бр. НА 
Инсталации на водовод и канализација .»плевна 
(внатрешни) ме'•та 
Цевковод'.! на надворешен водовод ш 
Инсталации на електрично о светле тге 

Инсталации на централно греење 
Инсталации на вентилација и клима-
тизација 
Инсталации на громобрани 
Инстплгц;:и на гас 

Инсталации, на лифт 
Инсталации ка слаба струја 
Воздушна водови на јака струја 
Кабел ек и водс&и на јака струја 
Воздушни водови на е л б а струја 
Кабел ски водови на слаба струја 
Градемшо-глсн-ткни производи 
вкупно 63—С9 
Челични конструкции 
Зидови од бетонски блокови 
Армирано бетонски монтажни делови 
Дрвени монтажни конструкции 
Разни монтажни градежни про-
изводи 

ПРИЛОГ БР. 4 

(ПроектaiHT — изводач на работите) 

(Место) 
П Р Е Д С М Е Т К А 

за 
Градежниот објект (назив и ознака од 'насловенпот 
спи ос«) : _ 

Место, улица и број каде се изведат работете 

Инвеститор и место -, 

Вредност на работите по пресметката Дни. — 
Извести цк сме н кредит по наслови и от список ДиНЅг 

Срок за отпочнување на работите 'ѓ-
Срок за довршување на работите -
Забелешка: --, 

Градежни работи 
Ископ во земја 
Ископ в 0 стена 
Пре-зозење земјани маси 
У град ување земјани маси 
Тунел — ископ во тврд материјал* 
Тунел — ископ во мек материјал 
Тунел — зидови од камен 
Тунел — зидови од бетон 
Зидови од каме« 
Зидови од глина и плит 
Зидови од тули 
Внатрешно малтерисување »а повр-
шина 
Надворешни обработени површина 
Бетон 
Армиран бетон 
Арматура 
Коловози од чакал 
Коловози од толчен камен 
Калдрмисами коловоза 
Бетоники коловози 
Битуменеки коловози 
Оплата 
Скелиња 
Дрвени копструкции 
Други тесарски производи 
Покрив« од ќерамиди 
Покриви од сал опит 
Други покриви 
Побивање талпи (подготовката да се 
внесе под 15, 16, 25) 
Побивање шитови (подготовката да се 
внесе под 15, 16, 25) 
Уривање 
Горни строј на пруга од нормален 
колосек 
Горни строј на пруга од тесен колосек 
Рударски подземни работи — искови 
Рударски подземни работи — андови 

(датум) 

(Проекта^ — »»водач на работите) 
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Позиција или ознака 
на работите 

1 
Е

ди
к

та
 

на
 м

ер
ка

 

« 
Ѕ 

o « Ц
ен

а 
по

 
ед

ин
иц

ат
а 

<0 

1а 
1 * 

1 

ВКУПНО 

I 2 | 

I. 

1 3 

1 

4 

1 1 

5 

1 

в 

I 

2) Во тач. 2) под в) во 11-«от ред озгора м е т 
„оловен калиев арсенат" треба да стои „оловен и к а -
диев арсенат" и во 16-иот ред место ,/ГТАБГГ треба 
да стои „ТАБП". 

3) Во одделот И точ. 8) ст. 1 во 6 и 7-иот ред 
озгора наместо „означените видови и количини" треба 
да стон ^означените видови и количини.". 

Бр. 508. •— Од Министерството на финансиите на 
ФНРЈ, 13 март 1952 година. 

Забелешка: Работите што* ги изводи претпријатието 
само се означуваат во колоната 2 со 
римски број I. Работите и услугите 
однадвор се означуваат во истата колона 
со римски број II. 

ПРИЛОГ БР. 5) 
Тарифни ставови на непосредните заработен (плати) за 

калкулација во градежништвово 
1) Тарифните ставови во прилогот ќе се примену-

ваат при сонувањето на калкулациите на цените по 
единицата ка мерка на работите во градежништвото. 

2) Тарифните 'ставови ја содржат заработката (пла-
тите) со додатокот за непрекинато заложување како 
#( паричната надокнада за прехранбени и индустриски 
бОНГ''! 

3) Тарифните ставови на непосредните заработи« 
(пла.и) во калкулациите не можат да бидат поголеми 
од слепиве максимални износи: 
а) за работите за кои е потребна спрема »а високо 

квалификуван работник, и тоа: 
по 

работен 
час 

Ја работите од VIII грула 45,0 дин. 
— за рзботите од VII група 43,0 дин. 

б) за работите за кои е потребна опрема на квалифи-
куван работник: 

по 
работен 

час 
— за работите о-д VI група — 38,0 дин. 
— за работите од V група 38,5 дин. 
— за работите од IV група 35,0 дин. 

в) за работите за кси е потребне! спрема на полуква-
лификуван работник: 

по 
работен 

час 
—- за работите од III група 32,0 дин. 

. — з а работите од II група — 30,0 дин. 
г) за работите на неквалификуван работник: 

по 
работен 

час 
— за работите од „ I група — — — 28,0 ДЈИВГ. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ по извр-
шеното сравнување со изворниов текст, установи дека 
во печатениот текст на Напалттви-ето за применување 
иа Решението за повластените продаваш цени на ин-
дустриине производи наменети за потребите на сел-
ско-стопанското производство и на рибарството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/52) се поткрале долу на-
ведените грешки, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕ^ ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВАН ЦЕНИ НА 
ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ !*А ПО-
ТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО ПРОИЗВОД-

СТВО И НА РИБАРСТВОТО 
1) Во точ. 1) ст. 1, столбец „% на попустот", во 

четвртиот ред за в р т а л о 1070 ми стои „50" а трева 
60. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ по извр-
шеното сравнување со изворниот текст, установи дека 
во текстот на Решението за повластените продавци ' 
цени на индустриските производи наменети за потре- , 
бите на селско-стопанското производство и на »рибар* ; 
ств ото („Службен лист на ФНРЈ1', бр. 11/52) се пот* ; 

крала, долу наведената грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОДАВАН 
ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕ-
НЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-СТОПАНСКОТО 

ПРОИЗВОДСТВО И НА РИБАРСТВОТО 

Во точ. 1 третиот ред озгора стои „стопанските 
земјоделски стопанства" а треба да стои „приватните ; 

земјоделски стопанства". 
Бр, 508. — Од Министерството на финансиите на 

ФНРЈ, 13 март 1952 година. 

НА п Р Е З и ш м с т к ; ^ ^ ѕ ш ш т ш а нд s i i i v 

„Службен весни« на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ" во бројот 4 од 15 февруари 195$ 
година објавува: 

Указ за ратификација на Спогодбата помеѓу Вла-
дата на Федеративна Народна Република Југославија 
и Владата на Соединетите Американски Држави за во-
ената помсшт; 

Указ за применување Конвенцијата, за привиде* 
гиите и имунитетите на Специјализованите установи 
на членовите на Сталниот централен опиумски уред; 

Указ за отказување Конвенцијата за основање во 
Париз Меѓународен институт за студ; 

Указ за одликуваното бр. 70/51; 
Престап на Југославен на Конвенцијата за приви-

легиите и имунитетите на Специјализоваште агенции; 
Пристап на Шведска на Конвенцијата за привиде* 

гиите и имунитетите на Специјализованите агенции ои 
21 ноември 1947 година; . 

Пристап на Чиле на Конвенцијата »а привилегиите 
И имунитетите на Сп ециј азизов аните агенции од 21 
ноември 1947 година; 

Примена од страна на Владата на Пакистан Л и* 
Конвенцијата за привилегиите и имунитетите на Спе-
ци јализоваките агенции н а Меѓународниот монетарни 
фонд; 

Примена од страна на Норвешката рлада на Кон* 
в едицијата за привилегиите и имунитетите на Соција-
ли зоваѕите агенции на Меѓународниот сојуз за теле-
комуникации; 

Пристап на Белгија во име на Белгискиот Конго 
н Руанда-Урунди на Б е р н е т а конвенција за заштита 
на книжевните и уметничките творби. 
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Решение* за определување тарифа за превозеље" 
патници и багаж во меѓумесниот автобуски сообраќај 
на територијата на НР БиХ; 

Решение за определување народни одбори на чие 
подрачје ќе се применуваат прописите за прегледу-
вање мртовци; 

Решение за дополнување тарифата за превоз стока 
со лрумени моторни возила во меѓумесниот сообраќај; 

Решение за определување тарифа за превоз стоки 
со друмски моторни возила на територијата на НР 
БиХ. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 5 од 4 март 1952 година објавува: 

Напатствие за вршењето на пракса на адвокатски-
те -приправници кај правосудните и другите државни 
органи; 

Во бројот б од 13 март 1952 година објавува: 
Уоедба за оснивање Државен филмски архив на 

НР Македонија; 
Уредба за оснивање Студентски потпорен фонд. 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕНИОТ 

ЛИСТ НА ФНРЈ" 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
ро бројот 8 од 8 март 1952 година објавува: 

Решеним за назначување арбитражни вештаци. 
Во бројот 9 од 10 март 1952 година објавува: 
Указ за свикување Народната скупштина на НР 

Србија во второ редовно заседание; 
Правилник за изменувањата и дополнувањата на 

Правилникот за најголемиот број помошници и мај-
стори што можат да бидат запослени во дуќанот на 
приватниот занаетчија; 

Напатствие за правилното применување членот 6 
ст. 1 од Уредбата за исплатување дневници и надок-
на ти на тренинзите на судиите-порогпици. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
На родне новине" службен лист на Народната Ре-

публика Хрватска" во бројот 9 од 6 март 1952 година 
објавуваат: 

Указ за разрешување и• назначување директор на 
Главната дирекција! на текстилната индустрија и Глав-
ната дирекција на дрвната индустрија на Советот за 
индустрија на Владата на НР Хрватска; 

Указ за дополнување Указот за. назначување чле-
нови на Советот за народно здравје и социјална поли-
тика на Влад гла на НР Хрватска и членови на него-
вите одбори У. бр. 20 од 23 јуни 1951 година. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
„Урадии лист Народне Републике Словеније" БО 

бројот 8 од 11 март 1952 година објавува: 
Указ за свикување Народната скупштина на НР 

Словенија; 
Указ за определување Амбулантата за професио-

нални болести во Љубљана за установа од републич-
ко значење. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговке ' ' во бројот 4 од 23 февруари 1952 година 
објавува: 

Решение за определување срокот за распишување 
редовни избори за работнички совети на стопанските 
претпријатија на територијата на HtP-БиХ; 

Решение за ставање вон сила Решението на Ми-
нистерот за просвета на НР БиХ ИЈ бр. 1792 од 12 
февруари 1946 година; ' 

Решение за факторите за пресметување матери-
јалните вредности на новите цени за производите од 
гранката 122. 

Во бројот 5 од 8 март 1952 'година објавува: 
Уредба за забранување снимање и скицирање на 

поодделни објекти; 
Уредба за заштита на јавните патишта; 
Уредба за изменување * Уредбата за бројот, седи-

штето и подоачјето на околиските и окружните судо-
ви во НР БиХ; 

Уредба за прегледување мртовци; 
Уредба за Фондот за социјални установи; 
Правилник зл дополнување Правилникот за пола-

гање испитот за занаетчиски мајстор; 
Решение за пренесување Студентската поликли-

ника во Сараево во надлежност на Универзитеот на 
Сараево; 

1) За мали огласи за загубени воени легитимации, 
легитимации од „Партизанска споменица 1941" за 
орд аните и медалите и уверенијата за одликувани ја 
се наплатува по 10 динари за секој збор, 4% данок и 
30 динари за доказен примерок. 

2) За огласи за ликвидација на претпријатијата 
од сојузно значење до 50 зборови 1.000 динари, а ѕа 
секој натамошен збор 15 динари, данок 4% и за 
доказен примерок 30 динари. 

3) Службени објави на министерствата, советите 
и установите по 10 динари за секој збор, 4% данон и 
30 динари за доказен примерок. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

130. Указ за свикување на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југо-
славија во V редовно заседание — 

131. Правилник за преми-скиот додатак за ноќна 
работа на службеници ге -на Сојузните и ре-
публичките у прани за хидрометсоролошка 

132. Наредба за кредитирањето, преземањето не-
ку рентна индустриска стока и за регресите 
на општите земјоделски задруги и на прет-
пријатијата на околиските сојузи на земјо-
делските задруги — — — — — — — — 193 

133. Напатствие за пресметување на негативните 
. и позитивните разлики што настанале со ме-
нувањето паритетот на динарот — — 194 

134. Напатствие за начинот на пресметување и 
уплатување на разликата помеѓу набавната 
и пресметковната цена за суровините, полу-
производите и производите од увозот 196 

135. Напатствие за ^задолжителната калкулација 
и пресметка на трошковите на производ-
ството во градежништвото — 197 

Исправка на На-патствието за применување на 
Решението за повластените продажни цени 
на индустриските производи наменети за 
потребите на сел еко-стопан окото производ-
ство и на рибарството 203 

Исправка -на Решението за повластените про дав-
ни цени на индустриските производи наме-
нети за потребите на селско-стопа-нското 
производство и на рибарството 203 


