
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
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444. 
Врз ©анова на чл. 6 од Уредбата за единствените 

цени, а за да се примени Општиот закон за занает-
ството, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседате-
лот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, про-
пишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА НА-
ПАТСТВИЕ™ ЗА ПРОДАЖБАТА И ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕТО ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЗАНАЕТ-

СКИТЕ ЗАДРУГИ И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Налатствието за продажбата и определувањето 
цените на производите на за« а ет ски те задруги и прет-
пријатијата »а општествените организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54,'49) се менува и дополнува, 
така да пречистениот текст на ова напатствие гласи: 

НАПАТСТВИЕ 
за продажбата и определувањето цените на про-
изводите на занаетските задруги и претпријати-

јата на општествените организации 
I 

1. Занаетските производителни задруги и провз-
водителните претпријатија на општествените органи-
зации ли продаваат своите производи: 

а) преку државните трговински претпријатија, 
задругите и трговинските претпријатија на општестве-
ните организации на целата територија на Федера-
тивна Народна Република Југославија; 

б) непосредно на потрошачите (грабаните). 
2. Непосредно на потрошачите можат да ги про-

даваат своите производи од широкото трошење во 
слободна продажба само оние занаетски задруги и 
претпријатијата на општествените организации, што 
произведат врз основа на порачки од потрошачот. 

3. Прописите од ова напатствие не се однесуваат 
на занаетските задруги и на претпријатијата на оп-
штествените организации што се занимаваат со услу-
жна дејност. 

II 
4. Занаетските задруги и претпријатијата на оп-

штествените организации кога ги продаваат своите 
производи од широкото трошење за слободна прода-
жба на државните трговински претпријатија, задру-
гите и на трговинеките претпријатија на општестве-
ните организации, ке ги продаваат по своите продавци 
цени на производителот. 

Овие продажни цени на производителот ги опре-
делува извршниот одбор на околискиот народен од-
бор на седиштето на занаетската задруга односно 
производителното претпријатие на општествената ор-
ганизација врз основа на поднесените калкулации, а 
во смисла на постоекјите прописи што важат за тие 
задруги и претпријатија. 

5. Извршните одбори на околиските народни од-
бори, врз основа на општите напатствија што ке ги 
донесат претседателот на комитетот за локално сто-
панство, министерот на трговијата и снабдувањето и 
министерот на финансиите на народната република, 
рј*з основа на барање од занаетоката задруга односно 

од претпријатието на општествените организации мо-
жат да им дадат одобрение на поодделни занаетски 
задруги и претпријатија на општествените организа-
ции, врз основа на кое односните занаетски задруги 
и претпријатијата на општествените организации ке 
имаат право: 

а) макар да не произведат по порачка, да мо-
жат да ги продаваат своите производи непосредно на 
потрошачите во своите продавници или дукјани (ра-
ботилници') ; 

б) исклучително од ставот 1 на точ. 4 од ова 
напаттсвие своите производи да и' ги продаваат на 
тргов ниската мрежа по цените во слободната прода-
жба (со пазаришна добивка); и 

в) за своите производи сами да определуваат 
цени во слободна продажба со додавање на пазари-
шната добивка врз цената на производителот, опре-
делела во смисла на ставот 2 точ. 4 од ова напатствие. 

6. При определувањето на продавната цена на 
производителот извршниот одбор на Околискиот на-
роден одбор им ја признава на задругите и претпри-
јатијата од точ. 1 на ова напатствие за потрошените 
суровини и материјал нивната повисока единствена 
(комерцијална) цена, без оглед на изворот и на на-

ѓ бавната цена на тие суровини и материјал. Ако како 
суровини и материјал се во прашање поледелски про-
изводи, извршниот одбор на околискиот народен од-
бор ке ги признае оние цени по кои, опрема посто еле-
нин е прописи, ги купуваат овие производи државните 
ст о лански п р етири ј ати јаи 

Исклучително, при определувањето на продавната 
цена на производителот за производите на оние про-
изводителни односно преработувачки претпријатија на 
општествените организации, кои што ги применуваат 
прописите на Уредбата за елементите на цената на 
чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и 
централниот фонд на државните индустриски произ-
водители« претпријатија од локално значење — извр-
шниот одбор на околискиот народен одбор ги пре-
сметува суровините и материјалот во оние елементи; 
на структурата на цената и во онаа висина како што 
е предвидено со соодветните прописи на наведената 
уредба. 

7. Ако државните трговински претпријатија, задру-
гите и трговинските претпријатија на општествените 
организации им даваат непосредно на производител-
пите претпријатија од локално значење суровини и 
материјал за да изработаат производи, кои што таа 
(трговииоката мрежа) ке ги продава во слободна про-
дажба по цените определени за слободна продажба* 
пр оизв о д ит ели ит е претпријатија од локално значења 
ја засметуваат само цената за услугата на изработ-
ката, што ке им ја определи нивниот извршен одбор 
на околискиот народен одбор. Државните трговински 
претпријатија, задругите и трговинските претпријатија 
на општествените организации, кои што така израбо-
тени производи продаваат во слободна продажба, 
ручаат при тоа пазаришна добивка. Како пазаришна 

) добивка се смета разликата памет ју продавните цени 
на производителот во слободна продажба, што ке ја 
определи извршниот одбор на околискиот народен од-
бор од седиштето на трговинског® претпријатие од-
носно задругата — и собирот на платената дена аа 
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»услугите «а изработката, вредноста на потрошените 
суровини и материјал но набавките цени, данокот на 
промет на производи и трошковите на трговијата. 

Превземањето на суровини и материјал заради 
изработка во смисла на претходниот став е предмет 
на слободно договарање. 

8. Министерот на финансиите на ФНРЈ ке го про-
пише начинот по кој што занаетчиите задруги и прет-
пријатијата на општествените организации ке ја пре-
сметаат и уплатат пазаришната добивка што се оства-
рува при продажбите во смисла на точ. 5 и 7 од ова 
напатствие. 

Извршниот одбор на околискиот народен одбор 
може да им одобри на заплетените задруги и на прет-
пријатијата на општествените организации, како во 
случајот кога овие ги продаваат своите производи 
непосредно на по тр ош аните, така и во случај кога 
своите производи и' ги продаваат на трговинската 
мрежа — удел во пазаришната добивка. Извршниот 
одбор на околискиот народен одбор го определува 
уделот во пазаришната добивка по напатствијата што 
ги пропи е ув а министерот на финансиите во согласност 
со министерот на трговијата и снабдувањето и со 
претседателот на комитетот за локално стопанство на 
•народната република. 

9. Оној дел од своето производство што е опфа-
тен со сојузниот или републичкиот план на раоподел-
бата, занаетчиите задруги и претпријатијата на опште-
ствените организации го продаваат франко своето 
стовариште, и тоа по своите продавани цени на про-
изводителот. За тој дел на производството извршниот 
одбор на околискиот народен одбор на овие задруги 
и претпријатија за потрошените суровини и материјал 
ја признава нивната пониска единствена односно др-
жавна (сврзана) цена, и тоа без оглед на кој начин 
и по која цена тие суровини и материјал се набавени. 

Ако производите на занаетските задруги и на 
претпријатијата на општествените организации квали-
тативно се разликуваат од иотовидните производи на 
сојузните и републичките претпријатија, извршниот 
одбор на околискиот народен одбор на дотичната за-
наетот задруга или претпријатие им признава одде-
лен додаток за подобар квалитет односно изработка. 
•Во тој случај и определената пониска единствена цена 
на тие производи, при натамошните' продажби сра-
змерно се наголемува во смисла на чл. 2 ст. 2 од 
Уредбата за елементите на цената на чинењето, аку-
мулацијата, фондот на раководството и централниот 
фонд на државните индустриски производители и прет-
пријатија од локално значење. 

III 
10. Извршниот одбор на околискиот народен од-

бор должен е да ги определи цените и да ги реши ра-
ботите во врска со 'определувањето па цени ге во 

^.најкраток срок, кој што не може, по правило, да биде 
подолг од 5 дена. 

11. Поблиски прописи за спроведување на ова 
напатствие донесува Претседателот на Советот за про-
мет со стока на Владата на ФНРЈ во спогодба со 
Претседателот на 'Комитетот за локал мо стопанство и 
комуналии работи на Владата на ФНРЈ. 

12. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применува 
од 1 мај 1950 година. 

Бр. 39об 
28 јули 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет 

Борис Кидрич, е. р. 

445. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените 

цени, а за да се примени Општиот закон за занает-
ството, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседате-
лот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, про-
пису в а 

Н А П А Т С Т В И Е 
3 4 ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА НА-
НА^СТВИЕТО ЗА ПРОДАЖБАТА И ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕТО ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ПРИВАТ-

НИТЕ ЗАНАЕТСКИ ДУКЈАНИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Напатствие™ за продажбата и определувањето 

цените на производите на приватните занаетоки дук« 
јани и претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/49), се менува и дополнува така да пречистениот 
текст на ова напатствие гласи: 

НАПАТСТВИЕ 
за продажбата и определувањето цените на про-

изводите на приватните занаетски дук ј ани 
Ј 

1. Приватните производители^! занаетски ду кј ап и 
ги продаваат своите производи: 

а) преку државните трговински претпријатија, 
задруги и преку трго в ниските претпријатија на опште-
ствените организации на целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија; 

б) непосредно на потрошачите (грабаните). 
2. Непосредно на потрошачке можат да ги про-

даваат своите производи од широкото трошење во 
слободна продажба само оние приватни занаетски 
дук јан и што произведат врз основа на порачки од 
потрошачке. 

3. Прописите на ова напатствие не се однесуваат 
на приватните запаметени дук јани што се занимаваат 
со услужна дејност. 

И 
4. Приватните зан а етеми ду кј ан и кога продаваат 

свои производи од широко трошење 'за слободна про-
дажба на државните трговински претпријатија, на 
задругите и на трговинските претпријатија на опште-
ствените организации, ке ги продаваат по своите про-
дажни цени на производителот. 

Овие про давни цени на производителот ги опре-
делува извршниот одбор на околискиот народен од-
бор на седиштето на заиаетскиот дукја-н врз основа 
на поднесените калкулации', а во смисла на постоек-
јите прописи што важат за дотациите занаетот дук-
јани. 

5. Извршните одбори па околиските народни од-
бори', врз основа на општите напатствија што ке ги 
донесат претседателот на комитетот за локално сто-
панство, министерот на трговијата и снабдувањето и 
министерот на финансиите на народната република, 
врз основа на барање од заплетениот дурјан односно 
од занаетската н а б а в н о т о дави а задруга можат да 
им дадат одобрение на поодделни заплетени дукјани 
односно занаетот иаблвно-продаани задруги, врз ос-
нова на кое односните занаетот дуќани и заплет-
ените на-бавно-проданките задруги ке имаат право: 

а) макар да не производаг по п; > .чин, да мо-
жат да ги продаваат свои ге производи непосредно на 
потрошачке во своите продавници или дукјаки (ра-
ботилници) ; 

б) исклучително од ставот 1 на то«. 4 од ова 
напатствие своите производи да и' ги продаваат на 
трго винската мрежа по цените во слободната прода-
жба (со пазаришна добивка). 

6. Приватните заплетени дук јани и занаетските на-
б авио-пр одаш и задруги кога ги продаваат своите 
производи односно производите на своите членови 
врз основа на одобрение издадено во смисла на гоч. 
5 на ова напатствие, ке ги продаваат по продаваните 
цени во слободната продажба, што ги определува из-
вршниот народен одбор на нивното седиште. 

Овие продавци цени во слободна^ продажба, освев 
паолавдата цена на производителот, содржат и паза-

Страна 846 — Број 49 
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ришна добивка. Висината на пазаришната добивка 
што е содржана во тие дени ја утврдува извршниот 
одбор на околискиот народен одбор врз основа на 
напатствие^ од повисоките државни органи. 

7. При определувањето на продажната цена на 
производителот извршниот одбор на околискиот на-
роден одбор им ја признава на занаетските дукјани 
наведени во точ. 1 од ова напатствие за потрошените 
суровини и материјал фактичната набавна цена, но 
најповеќе до износот на повисоката единствена (ко-
мерцијална) цена што е определена за тие суровини 
и за тој материјал. Ако се како суровиќ;' и матери-
јал во прашање поледелски производи, извршниот 
одбор на околискиот народен одбор исто така ја при-
знава фактичната набавна цена, но најповеќе до из-
носот на оние цени по коп што, спрема постоечките 
прописи, ги купуваат овие производи државните сто-
пански претпријатија. 

Министерот на комуналните работи во спогодба 
со министерот на финансиите на народната република 
го прописува начинот на кој што приватните зана-
ети«! дук јани ги документираат фактично набавише 
цени за потрошените суровини и материјал. 

8. Купувањето на суровини и материјал од страна 
на приватните занаети«! дукјани се врши спрема по-
стоекјите прописи. 

Претседателот на Комитетот за локално стопан-
ство и комунални работи на Владата на ФНРЈ сора-
ботува со надлежните органи на државната управа 
при донесувањето на прописи што се однесува до 
регулирањето правата и начинот на купувањето на 
суровини и материјал од страна на приватните зана-
е т о т дукјани. 

9. Министерот на финансиите на ФНРЈ ке го про-
пише начинот по кој што приватните занаетот .пук-
нати односно заплетените и а 5а ви о -и р о д а в нит е задруги 
не ја пресметаат и уплатат пазаришната добивка што 
се.остварува при продажбите во смисла на точ. 5 и 
6 од ова напатствие. 

Извршниот одбор на околискиот народен одбор 
може да им одобри на приватните занаетот дукјани, 
како во случајот кога ги продаваат своите производи 
непосредно на потрошачите, така и во случај кога 

•своите производи им ги продаваат на државните тр-
говски претпријатија, на работничко - службеничките 
задруги, на трговските претпријатија на општестве-
ните организации, или ги отстапуваат на набавио про-
давните задруги на занаетчиите, удел во пазаришната 
добивка. 

Извршниот одбор на околискиот народен одбор 
го определува уделот во пазаришната добивка по на-
патствијата што ги пропнсува министерот на финан-
сиите во спогодба со министерот на трговијата и 
снабдувањето и претседавачот на комитетот за ло-
кално стопанство на народната република. 

10. Оној дел од своето производство кој е опфа-
тен со сојузниот или републичкиот план на расподел-
бата, приватните занаетски дук]ани го продаваат фран-
ко своето стовариште и тоа по своите продавни цени 
на производителот. За тој дел на производството из-
вршниот одбор на околискиот народен одбор им ја 
признава на приватните занаетски дукјани за потро-
шените суровини и материјал нивната пониска един-
ствена односно државна (сврзана) цена, и тоа без 
оглед на кој начин и по која цена тие суровини, и 
материјал се набавени. 

До колку производите на приватните занаетот 
дук јан« квалитативно се разликуваат од истовидиите 
производи на сојузните и републичките претпријатија 
извршниот одбор на. околискиот народен одбор му 
признава на дотичниот занаетот дукјан одделен до-
даток за подобар квалитет односно изработка. Во тој 
случај и определената пониска единствена цена на 
тие производи, при натамошните продажби сразмерно 
се наголемува во смисла на одредбите на чл. 12 ст. 2 

од Уредбата за елементи^ на цената на чинењето, 
акумулацијата,, фондот на раководството и централ-
ниот фонд на државните индустриски производители!* 
претпријатија од локално значење: 

III 
11. Извршниот одбор на околискиот народен од-

бор должен е да ги определи цените и да ги реши 
работите во врска со определувањето на цените во 
најкраток срок кој "што не може, по правило, да биде 
подолг од пет дена. 

12. Поблиски прописи ал спроведувањето на ова 
напатствие донесува Претседателот на Советот за 
промет со стока на Владата на ФНРЈ во согласност 
со Претседателот на Комитетот за локално стопанство 
и комунални работи на Владата на ФНРЈ. 

13. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применува 
од 1 мај 1950 година. 

Бр. 3965 
28 јули 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет 

Борис Кидрич, е. р. 

446. 
Врз основа на чл. 4 од Општиот закон за занает-

ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/49), но пред-
лог од Претседателот на Комитетот за локално сто-
панство и комуналии работи на Владата на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СМЕТААТ 
ЗАНАЕТИ 

I. Занаети се сметаат следните стопански дејности: 

нд метало преработувачката заиастска дејност 
1) ковачка 
2) поткивачка 
3) котларска 
4) бакро-котларска (казанџиска) 
5) браварска 
6) к о н стр унци он о - бр ав а рс ка 
7) мат ино бр аварска 
8) уметничко-браварска 
9) механичаре^ 

10) автомеханичарска 
11) пре ни зно м е ханич арека 
12) ^еталостругарска 
13) алатничарска 
14) лимарска (каросерија) „ 
15) градежно-лимарска 
15) лимарско-галантериска 
17) изработка на музички инструменти од те? 

нек је 
18) леачка 
19) уметничко-леачка 
20) металомоделарока и металокалупарска 
21) граверско-цизелерска 
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22) »»струмеитар-ска ^ а медицински и други ин-
струменти) 

23) инсталатерока (на парно, водено и воздушно 
греење) 

24) инсталатерска за водовод, канализација и га-
сни постројки 

25) кујунџиска 
26) златарска 
27) сајунска 
28) оптичарска 
29) ножарско-острачка 
30) оружарска (пушкарска) 
31) изработка на ваги 
32) изработка на воденици за кафе (рачна). 

> 

на електротехничката занаетска дејност 
33) електроинеталатерока (со јака и слаба струја) 
34) електромеханичарска (поправка на уреди на 

електроводи и електроапарати) 
35) електромонтерска (изработка на електрични 

дигалки и други електромотор^ уреди) 
36) галванизерска, галванопластичарока 

на заметена хемиска дејност 
37) бојаџиска 
38) вулканизерска 
39) чешљарска 
40) изработка предмети од вештачка смола и 

пластични маси 
41) воскароко-свекјарока (мед »чарска). 

на заиаетската дејност на преработка земја и камен 
42) лончарско-грнчарска 
43) изработка на каљеви тули за печки и ватро-

стален материјал 
44) керамичара« 
45) изработка на вештачки камен и предмети од 

бетон и вештачки камен. 

на градежната занаетска дејност 
46) зидарска 
47) бунарџиев 
48) гилсарока, штукатерска, фасадерска 
49) ировопокривачка 
50) сликарска (на стакло, порцелан и мермер) ~л 

51) стаклорезачка 
52) ста-клобруса-чка 
53) пафкетарска 
54) тесарска 
55) печкарска (постављање задни течки), 

- 56) тесара« 
57) фарбарска 
58) ф прм опи сачка (изработка на реклама) 

на дрвопреработувачка занаетска дејност 
59) коларска (изработка на каросерни од дрво) 
60) столарска за покуќнина 
61) грађевно-столарска 
62) уметничко-столарока 
63) кошничарска (кошарска-дрвоплетарска) 
64) бочварско, качарска 
65) четкарска, ситарока 
66) даборезачка 
67) дрвостругарска (дрвотесарска) 
68) дрвомоделарска и дрвокалупарска 
69) изработка на музички инструменти од дрво 
70) изработка ролетни од дрво 

71) изработка на кајали и помали пловни обенти 
од дрво 

ш занаетската дејност преработка на хартија 
72) књиговезачка 
73) картонажарска 

на занаетската дејност преработка на текстил 
74) кројачка за изработка на народно облекло 
75) кројачка за изработка на машко облекло по 

мера 
76) кројачка за изработка на женско и детско 

облекло по мера 
77) кројачка за изработка на рубје 
78) ткачка, предилачка 
79) кјилимарска 
80) чипкарска, везиљска 

ј81) шеширџиска за изработка машки шешири 
82) шеширџиска за изработка иа женски шишири 
83) капациска 
84) изработка и стегачи и појасеви 
85) изработка на чадори и сонцобрани 
86) тапетарска, деморатерока (за покукјина, 
87) тапетарока за кола и возила 
88) јорганџиска 
89) јажарска 
90) лозамантериска (текстилна галантерија) 

на занаетската дејност преработка на кожа и гума 
91) кожухарска, кјурчиска 
92) кранарека 
93) сарачка (седлара«, ременарска) 
94) опанчарска 
95) папучаров 
96) обућарска (чизмара«, изработка горни де-

лови) 
97) изработка на кожна галантерија 
98) нараквичарска 
99) ортоледска-баждажерска 

100) изработка на предмети од гума 

на прехранбената заплетена дејност; 
101) лекарска 
102) лосластичарока 
ЛОЗ) месарска 
104) кобасичарска-цреварска 

на графичката занаетска дејност 
105) печатарска 
106) изработка клишеи и матрица? 

на занаети на лични услуги 
107) фотографска 
108) бербера« (бричачка) 
109) фризерска' 
110) козметичка 
II. Евентуални објаснувања во врска со ова ре-

шение ке дава Претседателот на Комитетот за локал-
но стопанство и комунални работи на Владата на 
ФНРЈ. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 3963 
28 јули 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбран^ 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 
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447. 
Брз основа »а членот 16 од Уредбата за геодетската струка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 64/47) 

издавам 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ ЗВАНИЈА И ЗА ИЗМЕНУВА ЊА ВО ПОСТОЕКЈИТЕ ЗВАНИЈА ВО ГЕОДЕТСКАТА 
СТРУКА 

I. — Во чл. 2 на Уредбата за геодетската стр ука се воведуваат долунаведените званима со основни 
работи и стручна спрема за вршење на званието 

З в а њ е Основни работи на званието Стручна спрема потребна за вршење на званието 
Виши геометар I класа Раководење со работи од а) Завршен двегодишен геодетски отсек на техничкоит 

поголем обем, надзор над 
овие работи. Извршување 
поодделни работи за који 
што се бара специјално 
стручно знаење. 

факултет, покажан успех во званието виши геоме-
тар II класа и поволна оцена од надлежната коми-
сија за технички и теоретски работи; 

б) Завршена средна техничка школа, покажан успех 
во званието виши геометар II класа на работите за 
кои што се бара повисока школска спрема и по-
волна оцена од надлежната комисија за технички и 
теоретски работи. 

Сестрано познавање на целокупната геодетска 
служба и потребна пракса и покажана лична спо-
собност во званието геодетски советник. 

Помлад катастарски 
референт 

а) Непотполна средна школа, завршен курс за помлад 
катастарски референт; 
б) Непотполна средна школа, завршен курс за 
геодетски помошник. 

Катастарски референт 

Виши геодетски советник Студиско проучување на 
најсложени проблеми од 
областа на геодетската стру-
ка и давање мненија и 
предлози за нивно реша-
вање. 
Изработка на копии, пре-
писи и изводи од ката-
старските планови, опера-
ти и други делови на ела-
борати на пример на зем-

љиште, присобирана и о-
бработка на податоци по-
' тревни за одржување ка-
»тастерот во согласност со 
'фактичната состојба на те-
ренот, или вршење преме-
рување во врска со одржу-
њето на катастерот по на-
патствија. 
Самостојно вршење работи 
на службата на катастарот 
и вршење премерувања во 
врска со катастерот или са-
мостојна изработка на ка-
тастерски операт и спрове-
дување менувања во истиот, 

»виши геометар" од чл. 2 на истата уредба се менува во зв ани е 
II класа". 

3. Званието „виши геометар I класа" се вклучува зад званието „виши геометар 13 класа" и добива 
реден број 5, а званието „виши геодетски советник" се вклучува зад зв ани ето „геодетски советник" и до-
бива реден број 5. 

4Л Над буквата „А" се става поднаслов: „I. Геодетска гранка", а зад званието „виши геодетски 
советник" се става поднаслов „II. Катастарска гранка" со званија: 1) помлад катастарски референт и 2) 
катастарски референт. 

5. На званијата на службениците од геодетската струка што вршат картографски работи може да 
им се додава ознаката на поуската специјалност „картограф". 

6. Во ставот 2 на членот 5 од Уредбата на геодетската струка место зборот „виши геометар" да 
се стави „Виши геометар I класа". 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија', 

Бр. 3794 1 Претседател на Владата на ФНРЈ 
25 јули 1950 година и Министер на народната одбрана, 

Белград Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

2. Зв ани ето 

Претходна пракса и покажан успех во званието 
на помлад катастарски референт. 

.виши геометар 

448. 
Врз основа на членот 7 од Уредбата за принад-

лежностите на државните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 83/47), по предлог, од Претседателот 
на Советот за законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОВИ И МЕНУВАЊЕ НА ПО-
СТОЕКЈИТЕ ОСНОВНИ ПЛАТИ ВО ГЕОДЕТСКАТА 

СТРУКА 
1. Основните плати за званието „помлад геодет-

ски инженер", „геодетски инженер" и „виши геодет-

ски инженер 
износи: 

се менуваат и определуваат во следни 

Динари 
4.070—4510 

4.940 
5.360 

помлад геодетски инженер — 
геодетски инженер — — — — 
виши геодетски инженер — — 

2. За службениците со званијата на геодетски цр-
тач што вршат картографски работи, основните плати 
од чл. 3 на Уредбата за принадлежноетите на држав-
ните службеници („7. Геодетската струка") се мену-
ваат и се определуваат во следни наноси.? 
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Дан а ри 
помошен геодетски цртач (картограф) 2.930—3.-70 
геодетски цртач (картограф) — — 3.43!)—3.720 
виши геодетски цртач (картограф) 3.810—4.160 

3. За званијата што се заведени со Наредбата за 
воведување нови зданија и за изменувањата во по-
стоекјите зданија во геодетската струка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49 50), се определуваат основни 
плати во следни износи: 

Динари 
виши геометар I класа — 4.940 
виши геодетски советник — 6.200 
помлад катастарски референт — 2.930—3.200 
катастарски референт — — 3.460—4.070 

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

IV бр. 3886 
25 јули 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата иа ФНРЈ 

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

Го застапува Претседателот на Советот 
за законодавство и изградба на 

народната власт на Владата на ФНРЈ, 
Министер на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентије Попович, е. р. 

449. 
В*)3 основа на чл. 42 од Законот за еднообразното 

сметководство', а во врска со Напатствие™ за начинот 
на пресметувањето и уплатувањето на планското сни-
жување на полната цена на чинењето за 1950 година 
во градежништвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
36/50) прсписувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА КЊИЖЕЊЕ СНИЖУВАЊЕТО НА ПОЛНАТА 

ДЕНА НА ЧИНЕЊЕТО КАЈ ДРЖАВНИТЕ 
ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Државните градежни претпријатија, при подне-
сувањето на времените ситуации до банката за наплата, 
ке го пресметаат врз основа на утврдениот плански 
процена^ планското снижување на полната цена ца 
чинењето по поодделни ситуации и во исто време 
ке издадат налог на банката за уплатување на ова 
снижување на одделен конто кај банката, што ке се 
книжи на одделниот аналитички конто од синтетичкото 
конто „'Издвоени сретства кај банката" (102). 

Книжењето на оваа уплата се спроведува: 
со задолжување на конто „'Издвоени сретства кај 

банката" (102), а 
со одобрување на контото „Банка-редовен конто" 

(101). 
2) Уплатите извршени спрема претходната точка 

на ова напатствие, што имаат карактер на времени 
уплати, ке се хоригират на крај на тромесечне™ врз 
откова на фактично постигнатото снижување на полна-
та цена на чинењето. 

За да се утврди фактичном снижување па полна-
та цена на чинењето, ккигпводството на државните 
градежни претпријатија на крај па тромесечне™ ке 
изврши следни поредби: 

а) за извршените работи на недовршените гра-
дежни обекти за кои што се изоставени соодветни 
времени ситуации, ке ги упореди вон књиговодствено 
фактичните трошкови на полната цена на чинењето на 
односните аналитички конта од синтетичкото конто 
„Градежно производство" (520) со соодветните еле-
менти на пресметаната полна цена на чинењето по 
времените ситуации, 

б) за извршените работи на завршените градежни 
обекти, односно извршените рабови на недовршените 
градежни обекти на последното тромесечне (кога се 

состава пресметковната ситуација) ке изврши упоре-
дба па долговната страна со страната што побарува 
од конто „Градежна дејност по фактичните трошкови" 
(ООО). 

Разликите пио ке се утврдат врз основа на по-
редба на показателите наведени под а) од оваа точка 
нема да се книжат еве до поднесувањето на завршната 
ситуација, односно до крајот на годината. Разликите, 
мегјутоа, што ке се покажат во текот на годината кај 
завршените градежни обекти, .односно па крај на го-
дината кај незавршените градежни обектп помегју 
долговната страна и страната што побарува од конто-
то „Градежна дејност по фактичните трошкови" (600), 
ке се прокнижат на контото „Пресметан финансиски 
резултат" (609). 

3) Точноста на тромесечната пресметка ја потвр-
дува административно-оператнвниот раководител (по-
високото стопанско здружсство). 

Потврдата на административно-оперативниот рако-
водител (повисокото стопанско здружество) за фак-
тично извршеното снижување на полната цепа на чи-
нењето градежните претпријатија ја исправаат до 
банката со налог за да изврши: 

а) соодветна корекција на книжењето, доколку не 
е извршен планот на снижувањето на полната цена па 
чинењето; 

б) уплата во буџетот на соодветниот дел на сни-
жувањето на полната цена на чинењето со претходно 
задржување на одделниот конто износот што му при-
паѓа на фондот на раководството и на фондот за 
самостојно располагање. 

Во тој случај градежното претпријатие врши след-
ни књижења: 

а) Го задолжува" Банка-редовен конто" (101), а 
му одобрува на контото „Издвоени сродства кај банка-
та" (102) за евентуално поведе уплатената сума; 

б) го задолжува контото „Други уплати во буџе-
тот" (133), а 

му одобрува на контото „Издвоени средства кај 
банката" (102) соодветен износ на снижувањето што 
му припагја на буџетот. 

4) Во вррска со точката 9 од Напатствие™ за 
начинот на пресметувањето и уплатувањето на план-
ското снижување полната цена на чинењето за 1950 
година во градежништвото и Напатствие™ за органи-
зација на финансиското и материјалното работење 'па 
работните огранци за помошна и споредна дејност кај 
градежните претпријатија (М. гр. бр 4480 од 20 март 
1950 година), резултатот што ке се појави па контото 
„Производство на помошна дејност" (521) книговод-
ството ке го пронесе на контото „Пресметан финанси-
ски резултат" (609). 

Кај споредните дејности за кои што планските ор-
гани не доделиле одделни производни односно ра-
ботни задачи, резултатот што, во смисла на Напат-
ствие™ за организацијата на финансиското и матери-
јалното работење ма работните огранци за помошна 
и споредна дејност кај градежните претпријатија, ке 
се јави на контото „Споредна дејност по фактичните 
трошкови" (605)-ке се пренесе исто така па контото 
„Пресметан финансиски резултат" (609). 

Мегјутоа, кај споредните дејности за кои што 
планските органи определуват производни односно ра-
ботни задачи, снижувањето на полната цепа на чине-
њето ке се книжи па начинот прописан за основната 
дејност во односната гранка. 

5) Конечната пресметка на снижувањето полната 
цена па чинењето се врши на крај на годината. Со таа 
прилика претпријатијето ке издаде налог на банката за 
корекција на извршените уплати на конто „Издвоени 
средства кај банката" (102), а евентуално иовекје 
уплатениот износ во буџетот на име планско снижу-
вање на полната цена на чинењето ке го искаже на 
контото „Други уплати во буџетот" (133), кој износ 
ке го земе да го разгледа при одобрување на заврш-
ните сметки (билансот за 1950.година). 
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Доколку постигнатиот позитивен резултат на сни-
жувањето на полната цена на чинењето т. е., ако е во 
потполност или деломично остварен планот на снижу-
ѕањето полна цена на чинењето, од оствареното 
планско снижување на полната цена на чинењето ке 
се издвои соодветниот износ на ова снижување во 
фондот на раководството и во фондот за самостојно 
располагање, пб прописите на Напатствие™ за начи-
нот на пресметувањето и уплатувањето на планското 
снижување на полната цена на чинењето за 1950 го-
дина во градежништвото. 

Меѓутоа, ако претпријатието воопшто не оства-
рило снижување на полната цена. на чинењето, туку 
истата ја наголемиле* тоа ке има непредвидена за-
губа, што ке се искаже на контото „Пресметан финан-
сиски резултат" (609) 

6) Потребните книжења во смисла на претходна-
та точка се вршат, и тоа: 

а) во случај на конечен позитивен резултат на 
снижувањето на полната цена на чинењето: 

се задолжува контото „Пресметан финансиски ре-
зултат" (609) за постигнатото снижување на полната 
цена на чинењето, а 

се одобрува на контата „Други уплати во бу-
џетот" (133) за соодветниот износ на планското сни-
жување на полната цена на чинењето што му при-
паѓа на буџетот: на „Фондот на раководството" (791) 
за соодветниот износ што му припаѓаа на фонд на ра-
ководството од оствареното снижување на полната 
цена на чинењето; на „Фондот за самостојно распола-
гање" (792) за соодветниот износ што му припагја на 
фондот за самостојно располагање од оствареното 
планско снижување на полната дена на чинењето; и на 
„Непредвидена добивка" (951) за, износот на остваре-
ното снижување на полната цена на чинењето преку 
планот; 

б) во случај на конечен негативен резултат на 
снижувањето на полната цепа на чинењето: 

се задолжува конто „Непредвидена загуба" (970), а 
му се одобрува на контото „Пресметан финанси-

ски резултат" (609). 
7) Ова напатствие влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применува 
за книжење на снижувањето на полната цена на чине-
њето во 1950 година. • 

Бр. 21020 
3 август 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите на - ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија 

нд ФНРЈ 
Инж. Милентије Попович, е. р. 

450. 
Врз основа на чл. 12 од Уредбата за работните 

книшки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 84/48), про-
пи сува, м 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТОЧКАТА 16 ОД НАПАТ-

СТВИЕ™ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
РАБОТНИТЕ КНИШКИ 

1. Точката 16 од Напатствие™ за извршување на 
Уредбата за работните книшки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 84/48) се менува и гласи: 

„Работните книшки што се погрешно пополнети, 
или се оштетени, или неможеле да им бидат преда-
дени на нивните сопственици, или се од нив одзе-
мени како дупликат, ке се поништат комисиски. 

Поништувањето на работните книшки ги врши 
комисија од три лица што ја определува надлежното 
повереново на трудот. 

Поништувањето на работните книшки се врши на 
тој начин што на првата внатрешна страна се става 
со жиг или се занесува со мастило со големи слова 
од левиот долни спрема десниот горни угол на стра-
ната зборот „поништена". 

При поништувањето на работните книшки се со-
чинува записник во кој што се внесуваат текукјите 
броеви на поништените работни книшки. Записникот 
се состава во два примерка од кои што еден му оста-
нува на поверегаството на трудот, а вториот се ис-
права до министерството на трудот на народната ре-
публика. 

Поништените работни книшки им се предаваат на 
претпријатијата за откуп на отпадоците, за да се пре-
работат. 

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

III бр. 7103 
28 јули 1950 година 

Белград 
Министер на трудот нг ФНРЈ, 

Векјгслав Хољевлц, е. р. 

451. 
Врз основа на чл. 17 од Уредбата за геодетската 

струка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 64-47) I ' паам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОРЕД НА ЗВАНИЈАТА НА ГЕОДЕТСКАТА 

СТРУКА ВО ВРСТИ 
1. — Званијата од чл. 2 на Уредбата за геодет-

ската струка за службениците од оваа струка во сите 
организациони единици се распоредуваат: 

во прва врста: 
виши геодетски советник, геодетски советник, 

виши геодетски инженер; 

во втора врста: 
геодетски инженер, виши геометар I класа, виши 

геометар II класа, катастарски референт; 

во трета врста: 
помлад геодетски инженер, геометар, помлад гео-

метар, помлад катастарски референт, виши геодетски 
цртач, геодетски цртач; 

во четврта врста: 
геодетски помошник, помошен геодетски цртач. , 
2. — Во смисла на чл. 12 од Законот за држав-

ните службеници, по предлог од надлежниот член на 
Владата на ФНРЈ, претседателот на комитетот односно 
комисија на Владата на ФНРЈ, може со одделно ре-
шение да установува инаков распоред на званијата 
од оваа струка во врсти за поодделни организаци )ни 
единици. 

3. — Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", на кој ден преста-
нува да важи Наредбата за распоредот на званијата 
на геодетската струка во врсти („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 83/47). 

Бр. 1246 
15 јули 1950 година 

Белград 
Го застапува Претседателот на Советот 
за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија 

инж. Милентије Попович, е. р. 



Страна 852 - Број 49 СЛУЖБЕН ЛИС! 

452. 
Врз основа на членот У ставот 2 од Основната 

уредба за проектирање („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 48/50) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РЕВИЗИЈА НА ИДЕЈНИТЕ И ГЛАВНИТЕ ПРО-
ЕКТИ ШТО КЕ СЕ ИЗГРАДАТ НА ПОДРАЧЈЕТО НА 

ГРАД БЕЛГРАД 
1 .Идејните и главните проекти на обектите што ке 

се изградат на подрачјето на град Белград ке ги реви-
дира Комисијата за ревизија на идејните проекти од-
носно Комисија за ревизија на главните проекти при 
Советот за градежништво и градежна индустрија на 
Владата на ФНРЈ. 

2. Во Комисијата за ревизија на идејните про-
екти, кога врши ревизија на проектите на обектиге 
што ке се изградат на подрачјето на град Белград, 
покрај членовите што се предвидени со членот 7 од 
Основната уредба за проектирање, влегуваат уште 
еден претставник на Министерството на градежите на 
НР Србија и два претставника на МОНО на град Бел-
град. 

3. Во комисијата за ревизија на главните проекти, 
кога врши ревизија на главните проекти на обектите 
што ке се изградат на подрачјето на град Белград, 
покрај членовите што се предвидени со членот 35 
на Основната уредба за проектирање, влегуваат уште 
двајца претставници на МОНО на град Белград. 

4. Инвеститорите во иднина сите идејни и главни 
проекти на обектите што ке се изградат на подрач-
јето на град Белград, без оглед на нивното значење, 
вредност и специфичност, ке ги исправаат на ревизија 
до Комисијата за ревизија на идејните односно до 
Комисијата за ревизија на главните проекти при Со-
ветот за градежништво и градежна индустрија па 
Владата на ФНРЈ. 

5. Прегледот на идејните и главните проекти на 
обектите што ке се градат на подрачјето на град 
Белград ке се врши по постоекјите прописи. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 10150 
22 јули 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежништво 
и градежна индустрија, 

Љубчо Арсов, е., р. 

453. 
Врз основа на точката 11 од Наредбата на Вла-

дата на ФНРЈ за надлежноста за решавање работите 
од подрачјето на планирањето во врска со планот на 
годината 1950 („Службен лист на ФНРЈ" бр. 40/50, во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРАНКИ НА ДЕЈНОСТА НА 

СОВЕТОТ ЗА ПРЕРАБОТУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 
I. — Гранките на дејноста на Советот за прера-

ботувачи индустрија се следни: 
1. — Гранката Иб п дел на гранката 116 — произ-

водство, оплеменување и преработка на неме-
тални руди 
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2. — Гранката 117 п дел на гранката 117 — инду-
стрија на метали и преработка на метали 

3. — Гранката 119 п дел на гранката 119 —* 
ел е кт р от индус тр иј а 

4. — Гранката 120 — хемиска индустрија 
5. — Гранката 122 — дрвна индустрија 
6. — Гранката 123 — индустрија на дрвењечз* 

целулоза и папир 
7. — Гранката 124 — текстилна индустрија 
8. — Гранката 125 — индустрија на кожа и 

обувки 
9. — Гранката 126 — индустрија на гума 

10. — Гранката 313 — експлоатација ма шуми. 
11. — Кои производи ке ги опфати гранката 116 п. 

како дел на гранките 116, гранката 117 п. како дел на 
гранката 117 и гранката 119 п. како дел на гранката 
119, ке биде определено со номенклатурата на ба-
лабените и клучните групи на споменатите гранки, 
преку врски со „Привремената номенклатура на произ-
водите" на Сојузната планска комисија. 

III. — Ова решение влегува во сила веднаш. 
VII бр. 2150 

6 јули 1950 година 
Белград• 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на советот за преработувачка 

индустрија 
Рато Дугоњич, е. р, 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на стопанскиот совет, * 
Борис Кидрич, е. р. 

е О Д Р Ж А Ј 
Страна 

444. Напатствие за изменувања и дополнувања 
на Напатствие™ за продажба и определу-
вање цени на производите на занаетчиските 
задруги и претпријатијата на општествените 
организации — — — — 845 

445. Напатствие за изменувања и дополнувања 
на Напатствие^ за продажба и определу-
вање цени на производите на приватните 
занаетчиски дукјани и претпријатија 846 

446. Решение за стопанските дејности кој што 
се сметаат како занаети — 847 

447. Наредба за воведување нови зданија и за 
изменувања во постоекјите »ванија во гео-
детската струка — — 849 

448. Наредба за определување нови и менување 
на постоекјите основни плати во геодетска-
та струка — — — 849 

449. Напатствие за книжење намалувањето на 
полната цена на чинењето кај државните 
градежни претпријатија — — 850 

450. Напатствие за изменување на точката 16 од 
Напатствието за извршување Уредбата за 
работните книшки — — — 851 

451. Наредба за распоредот на званијата од гео-
детската струка во врсти 851 

452. Решение за ревизија на идејните и глав-
ните проекти на обектите што кје се изгра-
дат на подрачјето на град Белград 852 

453. Решение за определување гранки на деј-
носта на Советот за преработувачи инду-
стрија — — — — 852 

Издавач: „Службена лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул бр. 20. 
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме бр. 20. — 

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


