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426. 
(Врз основа на чл. 80 е*. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на Вла-
дата на ФНРЈ — Претседателот на Советот за земјо-
делие и шумарство, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СЕЛЕК-
ЦИЈА И ПРОИЗВОДСТВО НА ШЕКЈЕРНА РЕПА ВО 

НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НР СРБИЈА 

1) Сојузниот завод за производство и селекција 
на шекјерна репа со седиште во Црвенка, кој што е 
основан со Уредбата од 31 декември 1946 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/47), заедно со ста-
пицата за оплеменување на шекјерна репа во Алек-
синац, (преминува во надлежност на Владата на На-
родна Република Србија. 

2) Службениците на заводот и станицата, како и 
движниот ИЈ недвижниот имот со кој што* тие рако-
водат ке ги превземе Владата на Народна Република 
Србија. 

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

IV бр. 3813 
21 јули 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата иа ФНРЈ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател иа Советот за земјоделие 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодорович, е. р. 

427. 
В'р13 основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на Вла-
дата на ФНРЈ — Претседателот на Советот за земјо-
делие и шумарство на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ИНСТИТУТОТ ЗА ПОШУМУВА-
ЊЕ И МЕЛИОРАЦИЈА НА КРШОТ И СОЈУЗНАТА 
СРЕДНА ШУМАРСКА ШКОЛА ЗА КРШ ВО СПЛИТ 

ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

1) Институтот за пошумување и мелиорација на 
кршот во Сплит, што е основан со Уредбата на Вла-
дата на ФНРЈ од 8 декември 1947 година која што е 
изменета и дополнета со Уредбата на Владата на 

ФНРЈ ( од 4 април 1949 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 107/47 и 31/49) како установа на Мини-
стерството на шумарството на ФНРЈ и Сојузната сред-
на шумарска школа за крш во Сплит, основана со 
уредбата на Владата на ФНРЈ од 17 мај 1948 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/48) при Институтот 
за пошумување и мелиорација на кршот — премину-
ваат во надлежност на Владата на Народна Република 
Хрватска. 

2) -Службениците на И«гт'итутот за пошумување и 
мелиорација на кршот и на Сојузната средна шумар-
ска школа за крш, како и движни от и недвижниот 
имот со кој што раководат овие установи, ке го прев-
земе Владата на Народна Република Хрватска. 

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

IV бр. 3505 
21 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 Советот за земјоделие 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодорович, е. р. 

428. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за кантролпо-

инспекциската струка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/49) а во согласност со Претседателот на Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И СТРУЧНИТЕ КУРСЕВИ 
ВО КОНТРОЛНО-ИНСПЕКЦИСКАТА СТРУКА 

Член 1 
Во контролно-инопекциската струка се востанову-

ваат стручни испити за званијата: 
а) контролор, инспектор и ревизор; 
б) виши контролор, виши инспектор и виши 

ревизор. 
Член 2 

Задолжителното полагање на стручниот испит има 
за цел да ги обврзе службениците од контролно-ин-
спекциската струка да работат на излагањето на сво-
ето стручно теоретско и практично знаење како пре-
дуслов, покрај другите услови, за да' се добие пови-
соко зв ание. 
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А 
Стручни испити за звањето контролор, инспектор и 

ревизор 

Член 3 
Службениците со зв ание то помошен контролор, 

помошен инспектор и помлад ревизор, за да би стек-
нале право да полагаат испит за зв ани ето контролор, 
инспектор одморено ревизор, покрај потребниот стаж, 
должни се претходно да положат стручан испит во 
она струка од која што преминале во контролно-'ин-
спекциската доколку со решение на надлежниот ста-
решина не се ослободени од свој испит. 

На службенициве коп што по прописите од пор ан-
кетната струка беле должни да проведат определена 
време ка практични работи, времето што е проведено 
во контролно-н нсп« кциск ат а струка ке им се засмета 
во потребниот стаж ако работите во контролно-ин-
спекциската струка одговараат на карактерот и сушти-
ната на работите од поранешната струка. 

Службениците со званпето помошен контролор и 
помошен инспектор еко не биле при превземањето во 
кон тр оли о -инеп е к циск ат а струка разврстани во мани-
јата од другата струка, должни се да положат стручен 
испит од опал струка на која што по карактерот и 
суштината на работите им одговараат оние задачи 
што ги вршат претежно во контролпо-инеиекцпската 
струка. 

Член 4 

Старешината што е надлежен за назначување, 
може исклучително, имајкји ја пред вид стручноста 
на службеникот што ја стекнал овој пред преведу-
вање во кон т р о л но- инен е кц не ката струка, да го осло-
боди од полагањето на стручниот испит ПО' чл. 3 од 
осој правилник. 

Член 5 

Право да полагаат стручен испит за званието 
контролор, инспектор и ревизор етечуваат помошен 
контролор, помошен инспектор и помлад ревизор, по 
правило, после две години проведени во контролно-
ннспекциската струка. 

Старешината што е надлежен за назначување 
може на овие службеници да им дозволи да полагаат 
испит после година дена издржани на службата во 
ова изгние, ако при тоа покажале особен успех. 

Службениците од овие зв ани ј-а должни се да се 
пријават за полагање на испитот најдалеку' во срок, 
од три месеца од денот кота ке стекнат право на тоа 
Во исклучителни случаи старешината што е надлежен 
за назначување може О Б О Ј срок да го продолжи нај-
уовекје уште за три месеца. 

Член б 

Стручниот испит за -зданието контролор, инспек-
тор и ревизор се полага уско и практично. 

Прво се полага усниот, а потоа практичниот дел 
на стручниот испит:' 

Практичниот дел на испитот се состои од реша-
вање на една конкретна задача од онаа област на 
државната дејност во која што службеникот ги извр-
шува задачите од конт р оли о - и нап екциекат а струка. 

После завршената задача, кандидатот работи пи-
смен извештај со потребни заклучоци, предлози и на-
лози. 

Член 7 
Програмата на усниот дел на стручниот испит, 

како и градивото што ке се испитува, ги пропишува, 
за секој-предмет одделно, Претседателот на Комиси-
јата на државната контрола на ФНРЈ. 

Б 

Стручни испити за знакчето виши контролор, виши 
инспектор и виши ревизор 

Член 8 
За да се добие ззанието виши контролор, виши 

инспектор и виши ревизор се полага одделен стручен 
испит. 

Право на полагање на овој испит стечуваат сите 
контролори, инспектори и ревизори откога во ова 
звание успешно провеле, по правило, најмалку три 
години. 

Исклучително од одредбата од претходниот став, 
а по оценка на старешината што е надие ежи за на-
значување, .право на полагање на стручен испит за 
да се добие »вашето од ставот 1 на овој член пред 
да истече предвидениот срок, го стечуза контролорот, 
инспекторот односно ревизорот кој кој што покажал, 
голема стручна спрема и добри резултати во извршу-
вањето' на задачите. Ова право не може да се добие 
пред година дена проведени во споменатите зв акија. 

Стручниот испит за званнето виши контролор, 
виши инспектор и виши ревизор е практичен и се 
состои од решавање на една конкретна задача од 
областа на сна гранка на државната дејност во која 
што кандидатот ги извршува задачите од контролно-
инспекциската струка. 

После завршената задача кандидатот поднесува 
писмен извештај до испитната комисија, со потребни 
заклучоци, предлози и налози. 

II ИСПИТНИ КОМИСИИ И ПОСТАПКА 
Член 9 

Испитите се полагаат пред испитните комисии: 
а) во Комисијата на државната контрола на 

ФНРЈ: 
1) за звани ет-о контролор, инспектор, виши кон-

тролор и виши инспектор на Комисијата на држав-
ната контрола на ФНРЈ и контролните групи на соју-
зните ресори; 

2) за званието виши контролор и виши инспектор 
на комисијата на државната контрола на народнана 
република, контролните групи на републичките ресори, 
контролните комисии на автономната покраина и ав-
тономната област, област, околија, град и реон; 

3) за званието ревизор и виши ревизорска Коми-
сијата на државната контрола на ФНРЈ и за зв гине то 
на виши ревизор на комисијата на државната контро-
ла на народната република. 

б) Во комненјта на државната контрола на на-
родната република: 

1) за зв ание то контролор и инспектор на комиси-
јата на д р е в н а т а контрола на народната република, 
на контролните групи на републичките ресори на кон-
тролната комисија на автономната покраина, авто-
номната област, областа, околната, градот и рејон от. 

2) за званието ревизор на комисијата на држав-
ната контрола на народната република и .контролните 
комисии на автономната покраина, автономната област, 
областа, околната, градот и реонот. 

в) Во Министерството на финансиите на ФНРЈ: 
1) за звакмето ревизор и виши ревизор на соју-

зните ресори освен за зеанкето од точ. а) под 3, и 
точката б) под 2 на овој член; 

2) за званието виши ревизор на сојузните и репу-
бличките ресори, освен за званието од точка а) под 
3 на овој член. 

г) Во. министерството на финансиите на народ-
ната република: 

за званието ревизор на републичките ресори освен 
за званието ревизор од точ. а) под 3 и од точ. б) 
под 2 на овој член. 
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д) Во Министерството на трудот ма ФНРЈ: 
за зданието инспектор та трудот виши инспектор 

на трудот иа Министерството на трудот на ФНРЈ, 
како и за зданието виши инспектор на трудот на 
републичките министерства, не автономната покраина, 
автономната област, областа* околната, градот и .ре-
онот; 

гј) Во министерството на трудот на народната 
република: 

за зданието инспектор на трудот на министерство-
то на трудот на народната република, автономната 
покраина^ автономната област,. областа, околината, гра-
дот и реонот; 

е) Во министерството на трговијата и 'снабдува-
њето <на народната република: 

за зданието инспектор и виши инспектор на трго-
винска! а инспекција. 

Член 10 

Испитната комисија се состои од претседател и 
'од два до четири члена. 

Испитна комисија определуваат на година дена 
ра« а в одат ел от на надлештво^ во кое што се по-
лага испитот. 

Чл ево вит е на испитната комисија се службеници 
на организационата е даница во која што се полага 
испитот, а по потреба можат да се земаат и струч-
њаци од други организациони единици. 

Административните работи ва испитната комисија 
ти врши секретарот кој што е, по правило', службеник 
на нерсоналната служба на надлештво™ во кое што 
се полага испитот. 

Член 11 

Пријава за полагање на стручниот испит ја под-
несува кандидатот до испитната комисија од она над-
лештво во кое што се полага испитот спрема пропи-
сите на чл. 9 од овој правилник, је тоа на месец дена 
пред предвидениот срок за полагање на испитот. 

Испитот може да се повтори два пати, и тоа во 
срок од три до шест месеци после првото полагање. 

Испитот се полага во март и октомври, а по по-
треба можат да се определат и други срокови. 

Член 12 
Пријавените кандидати се повикуваат на испит, по 

правило^ по редот на примените пријави. Позив от за 
испитот се испракја преку старешината на организа-
ционата единица во кода што кандидатот работи. 

Од оправдани причини кандидатот може да бара 
да му се одложи вскје определениот испит. Одлука 
За тоа донесува органот на жо<ј што му е поднесена/ 
пријавата за полагање на испитот. 

Член 13 
За спред?ање и полагање на стручниот испит на 

кандидатот може да му се одобри десет до тридесет 
дена платено отсуство. 

Ма кандидатот му прииагја право на накнада на 
трошковите по прописите за накнада на трошковните 
за службено патување кога по повикот патува да по-> 
лага испит вон од местото на службување™. Ако кан-
дидатот одустане неоправдано од полагањето на ис-. 
Јштот, ошаа накнада не му припагја. 

Член 14 
За сето време на полагањето на усниот испит 

сите членови на комисијата мораат да бидат присутни. 
На испитот, секретарот води записник во кој што 

го записува местото и датата на полагањето, презиме, 
име, и звание на претседателот, на членовите и секре-

тарот на испитната комисија, презиме и име на кан-
дидатот, прописот по кој што кандидатот го полага 
стручниот испит и за кое звани«, како и извештај со 
мнение на надлежниот старешина за кандидатот, пра-
шањата и оцените од поодделни предмети и имиња 
на поодделните испитувачи. 

Записникот за испитот заедно со задачите, пра-
шањата и другите акти се чува во архивата на над-
лештво™ во кое што се врши испитот. 

Член 15 

Доколку кандидатот ги положи сите предмети, 
испитната комисија го оценува неговиот успех со 
просечна оцена: „одличен", „многу добар" и „добар". 

Просечната оцена е собирот на поодделните пози-
тивни оцени поделен со бројот на предметите. 

Оној кандидат што ке падне од два предмета, 
може овие предмети повторно да ги полага во срок 
од два до шест месеци. Ако и при второто полагање 
не ги положи сише предмети, ке се смета дека паднал 
на испитот. 

Оној кандидат што ке падне на испитот од три 
или повекје предмети ке го повтори овој испит во 
смисла на членот 11 од овој правилник. 

Испитната комисија одлучува со мнозинство на 
гласовите. 

Резултатот на испитот му се соопштува на канди-
датот веднаш. 

На кандидатот кој што го положил испитот му се 
издава за тоа сведоџба со потпис на претседателот и 
бите други членови на испитната комисија. 

После положениот испит службеникот се назна-
чува во званието за кое што го положил испитов. 

III 

ГИ СТРУЧНИ КУРСЕВИ 

Член 16 

За да се овозможат припремите за стручните 
испити, како и за да се наголемо стручната способ-
ност, усовршувањето и специјализацијата во контрол-
Но-инсиекциската струка, можат да се осниваат струч-
ни курсеви за помошни контролори, помошни инспек-
тори, помлади ревизори, контролори, инспектори и 
ревизори. 

За слушателите на овие курсеви можат да бидат 
определени и службеници со зданија на други струки 
доколку учествуваат во контролата, инспекцијата или 
ревизијата. 

Член 17 

Курсевите за службениците на комисијата на др-
жавната контрола на ФНРЈ и на контролните групи 
На сојузните установи се осниваат со решение на 
Претседателот на комисијата на државната контрола-
на ФНРЈ. с 

Курсевите за службениците, на комисијата на др-
жавната контрола на народните републики, контрол-
ните групи на републичките ресори, како и за слу-
жбениците на контролните комисии на автономната 
покраина, автономната област, областа, околната, гра-
дот и реонот се осниваат со решение на претседателот 
на 'Комисијата на државната контрола на народната 
република. 

Курсевите за помлади ревизори или ревизори се 
оставаат со решение на Министерството на финан-
сиите на ФНРЈ односно министерството на финан-
сиите на народните републики. 

Курсевите за службениците на инспекцијата на 
трудот се осниваат со решение на Министерството на 
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трудот на ФНРЈ, односно на министерството на трЈ'-
дот на народната република. 

Курсеви за службениците на трговине,ката инспек-
ција се осннваат со решение на министерството на 
трговијата и снабдувањето на народната република. 

Член 18 
Слушателите на курсот ги определува стареши-

ната надлежен за назначување со согласност на ста-
решината што е овластен да донесува решение да се 
основа курсот. 

Член 19 
Програмата на курсот и наставниот план се состои 

од стручни предмети, а по потреба и од предмети на 
општо образование. 

Програмата и наставниот план за предметите од 
општото образование ја пропишува Претседателот на 
Советот за законодавство и изградба на народната 
власт ма Владата на ФНРЈ, а за стручните предмети 
програмана и наставниот план ги пропишува старе-
шината надлежен за оснивање на курсот по членот 
17 од овој правилник. 

Преподавателите на курсот исто така ги опреде-
лува старешината што го донесел решението да се 
основа курсот, и тоа од редовите на службениците од 
истото надлештво и стручњаци надвор од него. 

Член 20 
Со влегувањето на курсот слушателите на кур-

сот не го прекинуваат службеничкиот однос. 
Трошковне на организацијата и одржувањето на 

курсот ги сноси споа надлештво чиј што старешина 
донесол решение да се основа курсот. 

IV ПРЕМИН ОД ДРУГА СТРУКА ВО КОНТРОЛНО-
ИИСПЕК1 ОСКАТА 

При преминување од друга струка во контролно-
инспекциската службеникот кој што не положил стру-
чен испит во поранешната струка должен е да го по-
ложи во смисла на ставот 1 и 2 од членот 3 на овој 
правилник. 

Срокот за да се положи овој испит, доколку слу-
жбеникот поминал потребно време во • поранешната 
струка, не може да биде подолг од година дена. 

Член 22 
При преминот во ко н т р о ли о - и неп ек ци скат а струка 

службеникот кој што го положил стручниот испит по 
поранешната струка или од овој е ослободен, пред 
да го добие званието на контролор, инспектор или 
ревизор, односно виши контролор, виши инспектор 
или виши ревизор, должен е во срок од година дена 
да положи испит по чл. 6 од овој правилник. 

Старешината надлежен за назначување може слу-
жбениците од овие зв акија што преминуваат од друга 
струка во контролно-инспекциеката да ги ослободи од 
полагање на стручен Испит од претходниот став или 
од поодделни предмети во случај на • специјална спо-
собност на овие службеници или ако тие поодделни 
предмети ги положиле во поранешната струка. 

Член 23 
Службениците што поеминуваат од друга струка 

во конт р о ли е -ин е и е еди ек а т а должни се покрај испи-
тите од членот 3 на овој правилник да ги положат и 
другите испити во онаа струка од која што преминале, 
ако во поранешната струка се предвидени испити за 
виши звапиј а и доколку во коитролно-инспекцпската 
струка работат поголем дел на работи кои што по 
карактер и сушност не се разликуваат од работите на 
поранешната струка. 

Овие службеници;, покрај званијата во контролно-
инспекциската струка, ги задржуваат, стечуваат зва-
нија и натаму напредуваат спрема прописите од по-, 
ра нешфат а струка. 

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ' 

Член 24 
Сите службеници на контролно-инспекциската 

струка што се затекнале во макар кое звание во кон-
тролно-инспекциската струка, должни се да полагаат 
испит по прописите од овој правилник. Ово/ј испит 
задолжително мора да се полага до крајот на октом-
ври 1951 година. 

Од полагање испити од претходниот став старе-
шината надлежен за назначување може да ги осло-
боди оние службеници чи ит е званима се распоредени 
во прва и втора врста и ако во овие званима провеле 
најмалку година дена, како и службениците кои што 
имаат потребна стручна спрема и пракса за да вршат 
проверки во .поодделни гранки на државната дејност. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр.' 3649 
23 јуни 1950 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Претседател 
на Комисијата на државната контрола на ФНРЈ, 

др Благоје Нешкозич, е. р. 

Согласен, 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

н Претседател 
на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, е. р. 

429, 

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за снабдување 
на населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12.48), 
чл. 10 од Уредбата за трговијата по врзаните цени 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27 50), а во врска со 

.одделот IX и X на Напатствие™ за издавање потро-
шачки карти и за правдање на продадената стока на 
обезбеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 60,49) и чл. 4 и 9 на Правилникот за ракување, 
евиденција и контрола на боновите за купување стока 
која што се продава во трговијата по врзаните цени 
и за начинот на купување и правдање на таа стока 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20.49) издаваме 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА БЛОКИРАЊЕ НА ТЕКУКЈИТЕ СМЕТКИ НА ТР-
ГО ВИНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА (ЗАДРУГИ, СЛУЖБИ 
НА РАБОТНИЧКОТО СНАБДУВАЊЕ) И ОТКУПНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА СЛУЧАЈ КА НЕУРЕДНО СТО-

КОБО И ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

1. Спрема трговинските претпријатија (задруги, 
служби на работничкото снабдување) и откупните 
претпријатија, што не се придржуваат кон постоечките 
прописи што се однесуваат на продавање стока и на 
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правдање на продадената стока, како и на издавање 
бонови за купување стока во трговијата по врзаните 
дени, надлежната филијала на Народната банка на 
ФНРЈ ке ги примени мерките што се прописани со 
ова наредба. 

2. Филијалата на Народната банка на ФНРЈ ке 
блокира кредит: 

а) на трговско претпријатие (задруга, служба 
на работничко снабдување) кое што стоката што е 
наменета за обезбедено снабдување или за трговија 
по врзаните цени или за слободно продавање ја про-
дава противно од нејзината намена; 

б) на трговско претпријатие (задруга, служба 
на работничко снабдување) кое што стока што е на-
менета за слободно продавање по слободно форми-
рани цени ја продава во обезбеденото снабдување 
или во трговијата по врзаните цени. 

Ако трговското претпријатие (задруга, служба на 
работничко снабдување) постапило на начинот под а) 
или б) врз основа на налог на административно-
оперативниот раководител или на друг орган, фили-
јалата - на Народната банка на ФНРЈ ке го блокира 
кредитот на трговското претпријатие (задруга, служба 
на работничко снабдување), а на наредбодавачот (на 
органот што го дал налогот) ке му го блокира буџет-, 
окиот акредитив. 

3. Филијалата на Народната банка на ФНРЈ нема 
да врши исплата за платите на персоналот: 

а) на откупно претпријатие кое што боновите 
за купување на стока во трговијата по врзаните цени, 
издадени на ползувачите, не ги оправда на време и 
на начин што е определен по постоекјите прописи; 

б) на трговско претпријатие (Задруга, служба 
на работничко снабдување) кое што стоката, прода-
дена во обезбеденото снабдување или во трговијата 
по врвните цени, не ја оправда на време и на начин 
што е .определен со постоекјите прописи. 

4. За мерките што се прв зе ме« и по точ. 2 и 3 од 
оваа наредба филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
ке го извести без одлагање извршниот одбор на око.« 
лискиот народен одбор кој што ке ги испита причи-
нине поради кои што односните мерки се превземени 
и за тоа веднаш ке го извести министерството на 
финансиите на народната република и министерството 
на трговијата и снабдувањето на народната републи-
ка, односно! министерството на државните набавки на 
народната република ако се работи за откупно прет-
пријатие. Овие министерства согласно ке решат за 
деблокиран.ето на кредитите и за другите мерки. 

5. Трговските претпријатија (задруги, служби на 
работничко снабдување) должни се на контролните 
органи, на Народната банка на ФНРЈ да им ги стават 
на увид плановите на стоковиот промет (по видови), 
како и да овозможат увид во стоковото и финанси-
ското работење на претпријатието. 

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 4775 
21 јули 1950 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стока 

Осман Карабегович, е. р. 

Го застапува Министерот на финалисте на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Попович, е. р. 

430. 

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за трговијата 
по сврзаните цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/50), во согласност со Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРАВОТО НА ИМАТЕЛИТЕ НА БОНОВИ ДА 
КУПУВААТ СТОКА ПО СВРЗАНИ ЦЕНИ НА ЦЕ-
ЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА 

1. Имателите на бонови за купување стока во 
трговијата по сврзани цени можат на тие бонови 
да купуваат стока на целата територија на народната 
република во која што се нав ог ја откупното претпри-
јатие (задруга) што го издало бонот.. 

2. Бонови за индивидуалните стопанства им се 
издаваат на ползувачнте без да се запише името и 
презимето на ползувачот на талонот и потврдата на 
бонот. На потврдата на бонот се означува околијата 
и народната република во која што се навогја откуп-
ното претпријатие (задруга) што го издало бонот. 
Потврдата ја заверува со печат и со свој потпис овла-
стениот службеник на откупното претпријатие (за-
друга). 

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

Со денот на влегувањето во сила на ова решение 
престануваат да важат прописите на Правилникот за 
ракување, евиденција и контрола на боновите за ку-
пување ка стока која што се продава во трговијата 
по сврзани цени и за начинот на купување и прав-
дање -на таа стока („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/49), доколку се во противност со ова решение. 

Бр. 4774 
21 јули Ј950 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стока, 
Осман Карабегович, е. р. 

Согласен, 
Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Попович, е. р. 

431. 
Врз основа на чл. 28 од Уредбата за устаљивање 

на работната сила и за ускладување плановите на 
работната сила со планот на платниот фонд и со пла-
нот на обезбеденото снабдување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/50), а во согласност со Претседателот 
на советот за земјоделие и шумарство на Владава на 
ФНРЈ и Министерот на трудот на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ЖИТАРИЦА! НА СЕЗОНСКИТЕ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАБОТНИЦИ ИА ДРЖАВНИТЕ ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИ ДОБРА ПОСЛЕ ПРЕСТАНОКОТ НА . 
РАБОТНИОТ ОДНОС 

1. Лицата кои што како сезонски земјоделски ра-
ботници провеле непрекинато во работен однос на 
државните земјоделски добра најмалку три месеца, 
стечуваат право после престанокот на работниот од? 

I 
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нос да купат од државното земјоделско добро за се-
кој извршен норма-ден по 1 кгр. хлебии житарица по 
пониските единствени цени. 

Доколку овие лица останат во работен однос 
преку три месеца имаат право да купат ж и тар ини 
10% повекје од количините што се определени за 
секој извршен норма-ден. 

2. Државните земјоделски добра ке им издадат на 
своите сезонски работници потврди врз основа на кои 
што овие ке можат да го извршат пренесувањето на 
купените житарица со железница или со други сао-
браћа јна средства во местата на нивното постојано 
живеење. 

Врз основа на ^потврдата од претходниот стаз на-
длежното повереново на државните набавки на око-
лискиот народен одбор издава одобрение за превоз 
иа наит а рици те во смисла на точ. 4 ст. 2 од Наред-
бата за регулирање прометот со земјоделските про-
изводи бр. 3933 од 5 јули 1950 година. 

3. Ако е во прашање државно земјоделско добро 
што не производи житарица сезонските земјоделски 
работници, под услов во работниот однос да провеле 
непрекинато 6 месеци, имаат право после престанокот 
на работниот однос да купат житарици по пониските 
единствени цени за време од 3 месеца, за себе и за 
возрасните членови на својата фамилија што се не-
способни за работа по месечна норма што е опреде-
лена за потрошачите на ПО категорија, а за децата 
по нормата за соодветната Д категорија. 

Овие земјоделски работници ги купуваат житзра-
ците во магацинот па околнекото трговско претпри-
јатие или задруга врз основа на налогот што им го 
издава по переното« то на трговијата и снабдувањето 
на околискиот народен одбор што е надлежен спрема 
местото на постојаното живеење. Овој налог се из-
дава врз сенова на потврдата од државното земјо-
делско добро за заложувањето на работниците и за 
Траењето на работниот однос. 

4. Лицата од гоч. 3 ке купуваат житарица одед-
наш само до количините што се прописани за едно-
месечно трошење а за случај да е местото на живе-
ењето далеку од магацинот на државното трговско 
претпријатие и до количини од 3 месеца по одобре-
ние на поверен ств ото за трговијата и снабдувањето 
на околискиот народен одбор. 

5. Со ова решение се заменува решението за снаб-
дување со жита рици на сезонските земјоделски работ-
ници на државните земјоделски добра после преста-
нокот па работниот однос број 2511 од 5 јуни 1950 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 40/50). 

6. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 4482 
15 јули 1950 година 

Белград 

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

Осман Карабегович, е. р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за земјоделие 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодорова, е. р. 

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Вечеслав Хољеѕац, е. р. 

432. 
Врз основа на чл. 4 ст 2 од Уредбата за т р г о 

вијата по врзаните цени („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/50), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КУПУВАЊЕ ЗАРЗАВАТ ПО ВРЗАНИТЕ ЦЕНИ 

1. За да се снабди населението на поголемите 
градови и индустриските центри, ке се купува по 
врзаните цени зарзават и тоа: ран компир, боранија, 
патлиџани, пиперки, лук, рани зелки и кељ. 

2. Министрите на трговијата а снабдувањето на 
народните републики ке определат градови и инду-
стриски центри за чии што потреби ке се вршат ку-
пувањата на зарзават по врзаните Ц Р Н И . 

3. Определените градови и индустриски центри 
ке се снабдуваат со зарзават преку претпријатијата 
од соптсвената мрежа или преку други претпријатија 
со кои што ке склучат договор за тоа. 

4. Определените видови на зарзават можат да се 
купат од селанските работни задруги, и тоа првен-
ствено од оние што се занимаваат претежно со прек-
идиотство на зарзават, како и од оние индивидуални 
(производители чие што производство на зарзават е 
усмерено за снабдување на определени градови и 
индуетриеки цеи три. 

5. Купувањето на зарзават по врзаните цени во 
смисла на ова решение може да се врши до висината 
на износот што ке го определат за поодделни градови 
и индустриски центри министрите на трговијата и 
снабдувањето на народните републики во рамките на 
квотата на бонови што се одобрени од страна на Со-
ветот за промет со стока на Владата на ФНРЈ. 

6. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр 4535 

17 јули 1950 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стока 

Осман КарабегоЕич, е. р. 

433. 

Врз основа »а чл. 9 и чл. 6 од Уредбата за тро-
шковните на државните претпријатија што се занима-
ваат со работите на извоз и увоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 45'49), по предлог од Министерот на над-
ворешната трговија на ФНРЈ, а во согласност со 
Претседателот на Сојузната планска комисија, доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИОТ И МАК-
СИМАЛНИОТ ПРОЦЕНТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ДО-
ПРИНОС*^ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА (ИНВЕНТАР, УРЕДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕД-
СТВА) И ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ДО-
ПРИНОСОТ ЗА ЗАКУПНИНИ НА РАБОТНИТЕ ПРО-
СТОРИ НА ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО СЕ 
ЗАНИМАВААТ СО РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

I. Се определува следниот минимален и макси-
мален процент за амортизација на основните средства 
(инвентар, уреди и превозни средства) на државните 
претпријатија што се занимаваат со работите на извоз 
и увоз, и тоа: 

а) минимален процент —0,003%; 
б) максимален процент —0,50%. 
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II. Доприкосот за амортизација што се добива со 
пресметката на определениот процент со решението 
од Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ јод 
прометот на претпријатието, се дели и се уплатува 
спрема намената (чл. 7 на Уредбата за трошковне 
на државните претпријатија што се занимаваат со ра-
ботите на увоз и извоз), и тоа: 

а) 2/3 (две третини) во Општодржавннот амор-
тизационен фонд ири Државната инвестициона банка 
на ФНРЈ; и 

- б) 1/3 (една третииа)во амортизациониот фонд 
на претпријатието при државната инвестициона банка 
на ФНРЈ. 

II2. Ако се работните просторни на државното 
претпријатие кое што се занимава исклучително и во 
поголемиот дел на своето работење со работи на извоз 
и увоз во целина или делимично наместени во соп-
ствени згради, амортизацијата на тие згради се врши 
од износите што се добивени спрема решението на 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ за 
определување процентот за пресметување .^прино-
сот за закупнините на работните простории на држав-
ните претпријатија што се занимаваат со работи на 
извоз и увоз 

IV. Државното претпријатие кое што се занимава 
исклучително или во поголемиот дел на своето рабо-
тење со работи на извоз и увоз а чии што работни 
простории се наместени во целина во сопствени згра-
ди должно е пресметаниот износ за закупнини на ра-
ботните просторни да го расподели и најдоцна до 
15-иот во следниот месец да го уплати, и тоа: 

а) 2('3 (две третини) во Општо државниот амор-
тизационен фонд при Државната инвестициона банка 
на ФНРЈ; и ' ~ 

б) 113 (една третина) по амортизациониот фонд 
на претпријатието при Државната инвестициона банка 
на ФНРЈ. 

V. Државно .претпријатие што се занимава исклу-
чително или во поголемиот дел на своето работење 
со работи на извоз и увоз, а чии што работни про-
стории се наместени делимично во тупи згради „од 
пресметаниот износ за закупнините на работните про-
стории прво ја .исплатува закупнината на тугјите ра-
ботни простории, а остатокот го расподелува и го 
уплатува на начинот што е изложен во точ. IV одх 

ова решение. 

Исплатата на закупнините од претходниот став 
може да се извршува иајпсвекје во висина до 80% 
од пресметаниот износ за закупнините на работните 
простории. Ако закупнините преминуваат 80% од пре-
сметаниот износ, претпријатието ја покрива разликата 
од трошковне на извозот и увозот. 

VI. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија'', а ке се применува 
од 1 јануари 1950 година. 

Бр. 16732 
24 јуни 1950 година 

Белград 

Га застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Попович, е. р. 

Согласен: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Сојузната планска комисија, 
Борис Кидрич, е. р. 

- 434. 

Врз основа на чл. 7 и чл. 4 од Уредбата за тро-
шковне на државните претпријатија за работите од 
меѓународната отпратничка служба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45М9), по предлог на Министерот на 
надворешната трговија на ФНРЈ, а во согласност со 
Претседателот на Сојузната планска комисија, доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ ДОПРИКОСОТ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА 
ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА (ИНВЕНТАР, УРЕДИ И 
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА), И ЗА НАЧИНОТ НА УПО-
ТРЕБАТА ДОПРИНОСОТ ЗА ЗАКУПНИНА НА РА-
БОТНИТЕ ПРОСТОРИИ НА ДРЖАВНИТЕ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА ЗА РАБОТИТЕ ОД МЕГЈУНАРОДНАТА 
ОТПРАТНИЧКА СЛУЖБА 

I. — Се определува процентот за амортизација 
на основните средства (инвентар, уреди и превозни 
средства) на државните претпријатија за работите од 
меѓународната отпратничка служба со 1,50%. 

II.»— Доприносот за амортизација, што се добива 
со пресметката на определениот доход од износите 
на наплатените услуги по определените цени се дели 
и се уплатува спрема својата намена (чл. 5 од Уред-
бата за трош,ковите на државните претпријатија за 
работите од меѓународната отпратничка служба)? 
и тоа: 

а) 2 3 (две третини) во Општодржавниот аморти-
зационен фонд при Државната инвестициона' банка на 
ФНРЈ, и 

б) 1/3 (една третина) во амортизациониот фонд 
на претпријатијата при Дожа®,ната инвестициона банка 
на ФНРЈ. 

III. — Ако се работните простории на држав-
ното •претпријатие за работите од меѓународната 
отпратничка служба во целост или делимично сме-
стени во сопствени згради, амортизацијата на тие 
згради се врши од износите што се добивени спрема 
решението на Министерот на надворешната трговија 
на ФНРЈ за определувањето процентот за пресмету-
вање доприносе]- за закупнините на работните про-
стории на државните' претпријатија за работите од 
меѓународната отпратничка служба. 

IV. — Државното претпријатие за работите на 
меѓународната отпратничка служба чии што работни 
простории се наместени во целост во сопствени згра-
ди должно е пресметаниот износ за закупнините на 
работните простории да го расподели и најдоцна до 
15-иот во следниг/г месец да го уплати, и тоа: 

а) 2 3 (две третини) во Општодржавниот амор-
тизационен фонд при Државната инвестициона банка 
на ФНРЈ; и 

б) 113 (една третина) во амортизациониот фонд 
' на претпријатието при Државната инвестициона банка 
на ФНРЈ. 

V. — Државното претпријатие за работите на 
меѓународната отпратничка служба чии што работни 
простории се сместени делимично во сопствени, а де-
лимично во тугји згради, од пресметаниот износ за 
закупнините на работните простории прво ја испла-
тува закупнината за туѓите работни простории, а 
остатокот го расподелува и го уплатува на начинот 
што е изложен во точ. IV од ова решение. 

Исплатата на закупнините од претходниот став 
може да се врши најповеќе во висина до 80% од 
пресметаниот износ за закупнините на работните про-
стории. 
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Ако закупнините преминуваат 80% од пресмет-
ковниот износ претпријатието ја покрива разликата 
од трошковите на меѓународната отпратничка служба. 

VI. — Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија'*, а се применува од 
1 јануари 1950 година. 

Бр. 16731 
24 јуни 1950 година 

Белград 

Го застапува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ 

Министерот на надворешната трговија 
на ФНРЈ, 

инж. Милентије Попович, е. р. 

Согласен: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Сојузната планска комисија, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министерството на поморство™ на ФНРЈ, после 
„.»вршеното сравнување со изворниот текст, установи 
дека во текстот на правилникот за организацијата и 
работењето на Југословенскиот регистер на бродови 
и во текстот на Тарифата на накнада за услуги на 
Југословенскиот регистер на бродови, објавени во 
Прилогот бр. 6 на „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 
41 од 21 јуни 1950 година, се поткрале долу наведе-
ните грешки, и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТЕР НА БРОДОВИ 
И ТАРИФАТА НА НАКНАДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИОТ РЕГИСТЕР НА БРОДОВИ 

I Во Правилникот: 
1. — Во чл. 7 под д) (стр. 3), наместо „помор-

ских уреда", треба да стои „помоћних уреда". 
2. — Во чл. 23 ст. 1, (стр. 7), место „80 II", тре-

ба да стои „80 I или II". 
3. — Во чл. 31 (стр. 9), прва реченица треба да 

почнува: „У случајевима размимоилажења између ин-
тересената који траже услуге од Регистра ..." 

4. Во Ч'Л. 32 точ. а) (стр. 9), треба да почнува 
„сведоџбу о дозволи погона за котлове и судове пад 
Притискам на бродовима ..." 

II Во Тарифата: 
1) Во ставот бр. 3 (стр. 12), на крајот на вториот, 

третиот, четвртиот и петиот став, место зборовите 
„но тони", треба да стои' „по м2". 

2) Во ставот бр. 6 (стр. 14), на крај на 6 став, 
место „дин. 2.600", треба да стои „Дин. 2.000". 

3. — Во делот Ц 
— Во ст. 1 точ. 1) (стр. 20), место „Дин. 750", 

треба да стои „Дин. 7,50" 
— Во ст. III тач. 17 (стр. 22), место „цеви па во-

дену пару", треба ^а сто« „цеви за водену пару" 
— Во от. V точ. 25 (стр. 23), зборовите во заграда 

треба да гласат (скоици, вртуљци, велике карике, лан-
нани делови, запори, и тд.) 

4. — Зад точ. 28, (стр. 23) а пред поднасловот 
„Накнаде за хидростатичке пробе", треба да стои 
„VII". 

5. — Зад тач. 6 (стр. 24), а пред поднасловот кој 
што почнува со зборовите, „накнаде за пробе ...", 
треба да стои „УШ". 

Бр. 11119. — Од Министерството на поморство™ 
на ФНРЈ, 14 јули 1950 година^ 

С О Д Р Ж А Л . 
Страна 

426. Решение за пренесување Сојузниот завод 
за селекција и производство на шекјерна 
репа во надлежност на Владата на Народна 
Република Србија — — — — 833 

427. Решение за пренесување Институтот за 
пошумување и мелиорација на кршот и 
Сојузната средна шумарска школа .за крш 
во Сплит во надлежност на Владата на На-
родна Република Хрватска — — 833 

428. Правилник за стручните испити и стручните 
курсеви во контролно-ннспекциската струка 833 

429. Наредба за блокирањето на текукјите 
сметки на трговските претпријатија (задру-
гите, службите на работничкото снабду-
вање) и на откупните претпријатија во 
случај на неуредно стоково и финансиско 
работење — — — — — 830 

430. Решение за правото на имателите на бо-
нови да купуваат стока по врзани цени 
на целата територија на народната репу-
блика — — — — — — — 837 

431. Решение за снабдување со житарица се-
зонските земјоделски работници на држав-
ните земјоделски добра по престанокот на 
работниот однос 837 

432. Решение за купување на зарзават по врза-
ни цени 838 

433. Решение за определување минимален и 
максимален процент за пресметување до-
приносот за амортизација на основните 
средства (инвентар, уреди и превозни сред-
ства) и за начинот на употребата на допри-
носот за закупнини на работни простории 
на државните претпријатија што се зани-
маваат со работи на извоз и увоз 838 

434. Решение за определување процентот за 
пресметување доприносот за амортизација 
на основните средства (инвентар, уреда и 
превозни средства) и за начинот на упо-
требата на долшшосот за закупнини на 
работни простории на државните претпри-
јатија за жабени од меѓународната отпрат-
ничка служба — 839 

Исправка на Правилникот за организацијата и 
работењето на Југословенскиот регистер на 
бродови и Тарифата на накнадата за услу-
гите на Југословенскиот регистер на бро-
довите 840 

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

Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград 


