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У К А З 

,0 УКИДАЊУ И ОСНИВАЊУ МИНИСТАРСТАВА 
ВЛАДЕ ФНРЈ 

На основу чи 74 тач 15 Устав« ФНРЈ, а на 
предлог Претседник Владе ФНРЈ Президијум На-
родне скупштине Федеративне Народне Републике 
Југославије 

о д л у ч у ј е 

1) Укида се Министарство индустрије Владе 
ФНРЈ; 

2) оснива се Министарство тешке индустрије 
Владе ФНРЈ, као општесавезно министарство, које 
ће преузети послове тешке индустрије из досада-
шњег Министарства интусприје и одређене посл-.зе 
тешке индустрије Министарству рударства Владе 
ФНРЈ; 

3) оснизз* се Министарство лаке индустрије В^а-
де ФНРЈ као сзвезно-републиканско министарство, 
које ће преузети послове наке индустрије досада-
шњег Миниртарства индустрије; 

4) укида се Миди ст арство пољопривреде и шу-
марства Владе ФНРЈ; 

•5) оснива се Министарство пољопривреде. Владе 
ФНРЈ, као сав^зно-републиканско министарство, које 
ће преузети послове пољопривреде досадашњег Ми-
нистарства пољопривреде и шумарства; 

6) оснива се Министарство шумарства Владе 
ФНРЈ, као савезнп-ргпубтиканско министарство, које 
ће преузети послове шумарства досадашњег Мини-
старства пољопривреде и шумарства 

Влада ФНРЈ одредиће ближе послове Мини-
старства тешке индустрии, Министарства лаке инду. 
стрије. Министарства рударства. Министарства по-
љопривреде и Министарства шумарства. 

Спровођење овог указа ставља се у надлежност 
Влади ФНРЈ. 
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Секретар, 
Миле' Перуничић, с. р. 

Претседник, 
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9. 

На основу овлашћења из чл. 13 ст. 1 Уредбе о 
ревизији дозвола за рад и ликвидација приватних 
кредитних предузећа прописујем 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈА ПРИВАТНИХ КРЕДИТ-

НИХ ПРЕДУЗЕЋА 
У Правилнику о поступку ликвидације приватних 

кредитних предузећа VII бр. 12170 од 11 јула 1946 
го тине („Службени лист <Ѕ>НРЈ" бр. 57 од 16 јула 
1946 године) са Правилником о измени чл. 7 Пра-
вилника о поступку ликвидације приватних коедитних 
предузећа VII бр. 20937 од 5 децембра 1946 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр 102 од 18 децембра 1946 
године) и Правилником о изменама и допунама Пра-
вилника с* поступку ликвидације поиватних кредит-
них предузећа бр. 237,50 од 14 јуна 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 53 од*24 јуна 1947 го-
дине) врше се измене и допуне, тако да пречишћени 
текст гласи: 

ПРАВИЛНИК 
о поступку ликвидације приватних кредитних 

предузећа 
V . — Опште одредбе 

Члан 1 

По прописима овог правилника ли-квидираће при-
ватна кредитна предузећа поменута У мл. 1 и 2 Уред-
бс о ревизији дозвола за рад и ликвидацији при-
ватних кредитних предузећа. 

Члан 2 
Кредитно предузеће у ликвидацији заступа пред 

судом и ван суда ликвидациона срган. Он је овла-
шћен да га обавезује и потписује на тај начин што 
ће код његове фирме .означити да је у ликвидација 
и испод тога ставити свој потпис. Ако ликвидацију 
спроводи ликвидациони одбор, кредитно предузеће У 
ликвидација обавезује и потписују два члана ликви-
дадасног одбора. Лшшидалиони орган- може за извр-
шење одређених послова овластити и друга лица. 

II — Постављење ликвидационо! органа 

Члан 3 
Спровођење ликвидација по прописима овог пра-

вилника повериће се ликвидационо*« одбору од три 
лида или једном од кредитних предузећа. 



утрана 32 — Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Субота, 10 јануар 1948 

Ликвидација органе одређује односио поставља 
и разрешава министар финансија народне републике. 

Ликвидациона одбор од три лица поставља' ми-
нистар финансија народне републике у смислу прет-
ходног става, и то једи ст као свог претставника 
који је уједно и претседник ликвидационо! одбора. 
Другога кас- заступника кредитног предузећа а тре-
ћег као заступника поверилаца 

Ликзидациони одбор донеси своје одлуке на за-
Зедничким седмицама већином гласова. Седнице се 
одржавају према потреби а на;мзње два пута ме-
сечно. О седницама се води записник. 

Члан 4 
Министар Финансија н а р о д е републике одречи-

ме решењем л?;:;зи данилом органу награду из с е н -
етава кредитног предузећа приликом њиховог одре-
ђивања односно постављања. 

Члан 5 
Отварање ликвидационог поступка по прописима 

овог правилника, одређивање односно постављање и 
разрешење ликвидационо** органа уписаће се V I' - ч-
стар протоколација односно у трговачки регистар 
код надлежног суда иа основу пријаве министарства 
финансија народне републике. 

Уписом ликвидационог органа у регистар поо-
токолација односно у трговачки регистар престају 
функције чланова управног и надзорног одбира а и 
сва права и дужности старих ликвидатора, уколико 
се кредитно предузеће већ налази у ликвидација и 

прелазе на новопосчављени ликвидациона орган. 
Ако кредитно предузеће има постављеног деле-

гата или управног органа или старатеља постављеног 
ма од које власти, уписом ликвидаим-е у регигт^ 
протоколација односно у трговачки регистар престају 
њихова права и дужности. « 

Члан 6 
Ликвидациони орган ради по упутствима и под 

непосредним надзором министарства финансија на-
родне републике. 

III. — Поступак редовне ликвидације 

Члан 7 
Ликвидациони ор! ан Је дужан да чим буде одре-

ђен односно постављен, одлуку о ликвидација објави 
у службеном листу народне републике. Ако ликви-
дацију спроводи ликвидациони озбор, дужан је да 
објави истовремено и имена чланова ликвидационо^-
одбора. Ликвидациони орган ће истовремено позвати 
повериоце и дужнике кредитног предузећа да, У 
року од месец дана од дана -објаве пријаве своја 
потраживање ОДНСЈСНО дуговања ликви7ационом 
тану, уколико се ич расположивих књига односно 
других докумената не би могао саставити тачан спи-
сак свих поверилаца и дужника. 

Повериоци и дужници кредитног предузећа у 
ликвид рци ји имају права да у року од месец дана од 
Д?ла објаве одлуке о ликвидација у службеном листу 
наводне републике провере своја потражизања од-
носно дуговања Пс истеку овог рока књижења се 
сматрају веродостојним. Прописе св-ога става дужан 
је ликвидаци-они орган да објави истовремено е об-
јавом одлуке о. ликвидацији. ч 

Ликвидациона срган је дужан да без одлагања 
. обавести надлежни порески одељак да је кредитно 
предузеће ступило у диквидациЈу. 

Члан 8 
Ликвидациона орган ће одмах по ступању на 

дужност саставити почетни ликвидациона биланс У 
облику бруто биланса. По захтеву ли кан да цис-н ог, 
органа чланови последње управе дужни су сарађи-
вати V састављања биланса. 

Почетни ликвидациона бруто биланс са образло-
ж е н ^ појединих ставова ликвидациони орган ће 
доставити министарству финансија народне репу-
блике 

Ликвидациони биланс има бити састављен према 
прописаној једно-пбразној шеми за кредитна преду-
зећа („Службени лист ФНРЛ" бп 2 од 4 јануара 1916 
године односно свеска бр. 21 пс-себног издања 
„Службеног листа ФНРЈ" — Рачунски план за кре-
дитне установе са шемом рачуна изравнања и рачуна 
губитка и добитка). 

Члан 9 
Чим почетни ликвидациони бруто биланс буде 

састављен, ликвидациона орган приступиће оцени 
активе према њеној прометној вредности и могућно-
сти наплате. По извршеној вредности активе, ликви-
^ациони орган ће саставити нови биланс (реални) 
и приступити унозчењу активе. Овај биланс заједно 
са планом за спровођење ликвидније ликвидациона 
орган ће доставити у року од месец дана по изврше-
ном ликвидационом бруто билансу министарству фи-
нансија народне републике, не прекидајући посао 
уновчава активе. 

Члан 10 
Ксд ликвидације осигуравајућег предузећа ликви-

дациона орган је дужан да установи стање порт-
феља (свих осигурања на снази), по гранама и вр-
стама осигурања, а за осигурања живота и одгова-
рајућу математици резерву, као и имовину која 
служи за њено покриће, и о томе ће, чим овај посао 
заврши, известити Министарство финансија ФНРЈ 
преко министарства финансија народне републике. 
Уз извештај доставиће и спискове свих осигурања 
са потребним подацима, као и обрачун математичко 
резерве и преглед наменске имовине. Пошто Мини-
старство финансија ФНРЈ донесе О Д Л У К У О томе на 
које ће се осигур-азајуће предузеће поенти портфељ, 
ликридациони орган ће тај пренос извршити у што 
краћем року. 

Члан 11 
Ликвидациони орган је дужан да у што краћем 

року заврши текуће послове, наплати потраживања 
и уновчи осталу имовину кредитног предузећа. 

Ликвидациона орган може закључити нове по-
слове само ако су исти неопходни за довршење 
несвршних послова отпочетих пре лиши да ци је. 

Члан 12 
Ликвадациони орган је дужан да у року од шест 

месеци од отварања ликвидациона поступка заврши 
ликвидацију. У изузетно оправданим случајевима,'на 
предлог ликвидацион-ог .органа, министар финансија 
народне републике продужиће овај рок. 

Члан 13 
У циљу уновчења непокретности кредитног пре-

дузећа ликвидацисни орган ће ове изложити јавној 
продаји, тако да почетна цена не сме бити нижа пд 
промењен© .прометне вредности непокретности. У с л у 
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чају да се непокретности и а јавној продаји не могу . 
уновчити, ликвидадаони орган ће затражити сд ми-
нистарства финансија народне републике одобрење 
да продају непокретности може извршити путем 
слободне продаје. 

Члан 14 
Ако је кредитно предузеће које ликвидира по 

прописима овог правилника пре отварања поступка 
аа ликвидацију предузело неку правну радњу у 
погледу своје имсмз-ине на штету својих поверилаца, 
ликвидациона орган је дужан да о таме обавести 
министарство финансија народне републике, које ће 
по 'Своме донети одлуку да ли ће ликвидациони ор-
ган повести поступак код надлежног суда ради »од-
бијања те правне радње. 

Ако 'ликвидациона орган утврди да су управни 
•органи кредитног предузећа пре отварања поступка 
ликвидације извршили у управљању пословима кре-
дитног предузећа какво дело кажњиво по кривичним 
и другим прописима, дужан је да о томе одмах оба-
вести министарство финансија н а р о д е републике, 
које ће, ако нађе да дело постоји, поднети пријаву 
надлежном јавном тужиоцу. 

Члан 15 
} Ако акције односне' удели кредитног .предузећа 
нису .потпуно уплаћени, ликвидациона орган ће од 
сваког акционара односно удеоничара наплатити 
неуплаћени део у границама њихове обавезе која је 
одређена законом и правилима а још није испуњена. 

Члан 16 
; Пошто обави све потребне послове ликвидациона 
орган ће саставити завршни ликвидациони биланс 
у коме активу сачињавају готовина и остале вредно-
сти које се нису могле уновчити. 

Заврши« ликвидациони биланс са предлогом за 
исплату поверилаца доставиће се министрству финан-
сија народне републике које ће о тим предлозима 
донети своју одлуку у року от месец дина по при-
јему, На основу одобреног завршног ликвидадионог 
биланса, ликвидациони орган ће измирити повериоце 
•кредитног предузећа и, потом, акционаре односно 
удеоиичаре. 

При саствљању списка обавеза које се имају 
измирити из средстава из првог става овог члана, 
ликвидациони орган ће их расподелим на повериоце 
по реду исплате из чл. 5 Уредбе о ревизији дозвола 
за рад и лицитацији приватних кредитних преду-
зећа. 

Остатак средстава из првог става овог члана по 
измирењу свих поверилаца поделиће се на акционаре 
односно* удеоничаре према њиховим уп/гаћеним акци-
јама у смислу чл. 17 и 18 овог правилника 

Ако кредитно предузеће није презадужен© а нема 
довољно расположиве средстава да потпуно ис-
плати своје повериоце, ликвидациони орган може из-
радити предлог за њихово делимично измирење, 
придржавају^ се прописа чл. 5 Уредбе о ревизији 
дозвола за рад и ликвидацији приватних кредитних 
предузећа, е тим да се повериоци коначно исплате 
до свршетка ликвидације. 

Члан 17 
Износи .које повериоци не би подигли пре бри-

сања кредитног предузећа у регистру протоколација 
одаосно у трговачком регистру, као- и износ који је 
преостао за поделу акционарима односно удеонича-
рима, положиће ликвидациона орган списком Држав-
ној инвестиционо] бани« као судски депозит и о 

томе известити надлежни суд, уз прилагање једноо 
примерка списка. Спискови -којима се полажу ов« 
депозити морају поред имена и износа садржавати 
ЈОШ и податке О документима или противчинитбама 
које Је поверилац односим акционар (удеоничар) 
приликом исплате дужан, да преда или да изврши. 
Суд ће ове износе исплатити лицу на чије су име 
положени а код акција односно удеоница лицу ко;е 
поднесе акцију односно удеоницу. У овом случају суд 
ће такву акцију односно удеоницу задржати и иа 
њој означити да је исплаћена, коме је исплаћена и 
у ком износу. 

Са исплаћиван^ акција односно удеоница као 
и поверилаца из првог става члана 18 овог правил-
ника не сме се почети пре истека једне године д?на 
од брисања кредитног предузећа у регистру прото-
колација односно у трговачком регистру. 

Члан 18 
Повериоци који кредитном предузећу нису били 

познати а своја истраживања нису благовремено 
пријавили до дана кад је фвршни ликвидациони -би-
ланс послат на одобрење, у смислу другог става Зла-
на 16 овог правилника, биће измирени, уколико се 
накнадно буду пријавили пре истека године дана од 
дана брисања кредитног предузећа у регистру иро* 
токолација односно у трговачком регистру, из имо-
вине преостале за поделу акционарима односно уле-
он,ичарима, и тс у пуном изнесу ако је преостала 
имовина већа од укупног износа њихових истражи-
вања, иначе у сразмери између преостале им^вике 
и укупног износа њиховог потраживања. Измиривање 
се врши по ис—к*' рока из другог става члана 17 
овог правилника 

Коначно преостала имовина дели се, пошто буду 
измирени и повериоци из претходног става, акииона-
рима односно у *ео.ничѕрима у сразмери између ове 
коначно преостале имовине и уплаћеног износа ак-
ц и ј е ^ односно удеоничке главнице кредитног пре-
дузећа. 

Распоред преостале односио коначно преостале 
имовине, у смислу првог и другог става овог члана, 
врши надлежни суд код кога је преостала имовина 
положена у -депозит. 

IV. — Поступак ликвидације по чл. 10 уредбе 

Члан 19 
У случају ако ликвидациони орган није успео 

да проведе ликвидацију до истека рока у коме је 
имао извршити ликвидацију, министар финансија на-
родне републике донеће решење о ликвидација при-
ватног кредитног предузећа на основу члана 10 
Уредбе о ревизији дозвола за р а д « ликвидација 
приватних кредитних предузећа. 

Ликвидациони орган је дужан у року од 3 ме-
сеца од дана пријема овог решења да изради завр-
шни ликвидациони биланс приватног кредитног пре-
дузећа у ликвидаиији и да га поднесе министру фи-
нансија/ народне републике на одобрење. 

Ликвилациони орган може до подношења ликви-
дационог биланса уигравати активу приватног кре-
дитног предузећа у ликвидација 

Члан 20 
При изради завршног ликвидациона биланса из, 

претходног члана (са односним пописима) ликвида-
циона срѓа« процениће в-рецн^ст активе и. пасиве У 
време састављања ивог биланса, на следећи начин: 

1) У активу завршног ликвидационо^ биланса* 
унеће; 
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| а) готовину, тј . готовину у благајни и слобо-
дно потраживање .код државних кредитних ( П р е д у -
зећа; 

б) стварну вредност свих .врста п опра жив ања, 
узимајући у обзир све сталности које имају утицаја 
Иа висину и на наплатив ост истраживања; и 

в) прометну вредност непокретноссти .и оста-
лих делова .основне имовине. 

Утврђивање вредности имовине из тач. б) и в) 
уколико сам ликвидацион,и орган није стручан, извр-
шиће преко вештака-стручњака Код процене не-
покретности мора суделовати и један »претставник 
»месног народног одбора (градског односно рејон-
ског извршног »одбора). 

2) У пасиву ће унети: 
а) обавезе према обезбеђеним повериоци^ до 

висине прометне вредности објекта који служи за 
-обезбеђење. Вишак обавезе преко вредности објекта 
којим је обавеза обезбеђена уноси се међу ^обезбе-
ђене обавезе по чл. 5 уредбе; 

б) обваезе према необезбеђеним псверирцима 
ћрема распореду и квотама утврђеним по чл. 5 уред-
бе; и 

в) вишак који остане од процењене вредности 
Скупне активе поште« се покрију све обавезе. Овај 
вишак ликвидацкони орган ће распоредио - на соп-
ствени^ ' предузећа у ликвидацији (акционаре, уде-
'оничаре и др.) у сразмери њиховог (учешћа у чистој 
имовини. 

Члан 21 
Акс! се министар финансија народне републике 

•сложи са завршним ликвид ац и он им билансом, одо-
бриће да се изврши предложена ликвидација. 

У -случају да се министар финансија народне ре-
публике не сложи са поднетим предлогом завршног 
'ликвидационог биланса, враћа га са својим примед-
бама ликвидационо^ органу на ревизију к<3ју овај 
'одора извршити у року од 15 дана, по пријему при-
медаба. Ако се министар финаева народне републике 
не сложи са прс-ценом извесног дела имовине може 
тражити од ликвидационог органа да се изврши по-
новна процена овог дела имовине, и у ту сврху може 
у комисију за процену да делегира једног члана. 
Комисија је обваезна да поверени ЈОЈ задатак сврши 
и поднесе извештај ликвидационом органу у року 
од 8 дана по пријему именовања на знање. 

Члан 22 
11 Исплата у готову преузетих 'обавеза на основу 
чл. И уредбе извршиће се на следећи начин: 

1) из дела имовине који се састоји у готовини 
измирују се повериоци по реду установљеном у чл. 
5 уредбе. У случају не довољности готовине за изми-
рење свих обавеза, повериоци -претходног исплатног 
реда искључују повериоце наредног, а повериоци у 
оквиру једног исплатног реда исплаћују се у готову 
сразмерно својим тражбинама. Међу повериоце по 
тач. 6 ст. 1 чл. 5 уредбе улазе и повериоци по слову 
а) тач. 2 чл. 20 ов.ог правилника. 

2) Изузетно, потраживање по уловима на штедњу 
•преносе се на Народну банку ФНРЈ у износима утвр-
ђеним у завршном ЛИКЕ ид авионом билансу. Наредна 
банка ће издати улагачима уложне књижице, псд 

. истим условима који су били уговорени са кредит-
ним предузећем које ликвидира, а у границама по-
стојећих прописа. Улови пренети на Народну банку 
ФНРЈ из једнаку ју се у потпуности са осталим уло-
зима код Народне банке ФНРЈ. Народна банка ФНРЈ 
издаће улагачу своју уложну књижицу, тек пошто 

''јој он преда уложну књижицу бившег приватног 
кредитног предузећа односно судску одлуку о уни-

штају те уложне књижице, За обавезу Народне бан-
ке према улагачу меродаван је износ у списку којим! 
је Народна банка .предузела улоге. 

Готовина која,'угледа на прене 1 е улоге.,положиће 
се Народној банци ФНРЈ. а за разлику изцеЈђу поло-

. жене готовине и , пренетих улога Народна банка 
'ФНРЈ задужиће текући рачун Министарства финан-

с и ј а ФНРЈ. ; 
3) Иселенички улози и остала иселеничка ис-

траживања непословног карактера (текући рачун; 
привремени рачун итд.) који се на основу овлашћења 
по девизним прописима воде у оригиналној страној 
валути, претварају се у динаре по званичном курсу 
који важи за дотичну валуту на дан обрачуна. По-
датке о званичним курсевима затражиће диквидаци-
они орган од Главне централе Народне банке ФНРЈ. 

Овако обрачунати износи у динарима изједначују 
се са осталим обавезама приватних кредитних пре-
дузећа у ликвидадији у погледу утврђивања квота и 
реда првенства по прописима из чл. 5 уредбе. 

Износ у динарима који по претходном ставу 
припадне иселенику из ликвидационе масе претвара 
се поново по истом курсу у ранију оригиналну ва-
луту. 

Ликвидациови орган доставиће списком Народ-
ној бакци ФНРЈ цео 'обрачун по овој тачки за сва-
ког појединог улагача. 

Народна банка ће за износ ис ељ е ниских улога 
и других исељеничжих истраживања непослсвног ка-
рактера издати своје уложне књижице по прописима 
који важе за исељеничке улоге. 

Народна банка ће се покрити за противвредност 
преузетих исељеничких улога у динарима, обрачу-
нату по званичном курсу на дан преузимања, по 
прописима из тач. 2 овог члана. 

4) Сспственицима (акционарима, удеоничарима и 
др.) кредитног предузећа исплаћује се, под условима 
из става другог чл. 17 овог правилника, у гогову 
њихово потраживање у сразмери њиховог учешћа 
у чистој имовини ликвидационе масе, тек пошто сви 
повериоци буду у потпуности измирени у готову. 

Члан 23 
Уколико је исплата обавеза према повериоцима 

односно сопственицима приватног кредитног преду-
зећа у ликвид аци ји, преузетих од стране државе на 
основу чл. 11 уредбе, извршена само делимично У 
готову, остатак ће се измирити у државним с»бвезни-
цама. Уколико није ништа исплаћено У готову, цело 
потраживање исплаћује се у обвезницама. Остаци 
потраживања мањи од износа најмањег комада-апо-
ена (динара 500.—) 'обвезнице исплаћују се у готову. 
Потребна новчана средства за исплату у готову У. . 
овом последњем случају ставиће Народна банка 
ФНРЈ на тражење министарства ф и н а т а народне 
републике за рачун Министраства финансија ФНРЈ 
ликвидационом органу на расположение. За ове из-
носе задужиће Народна банка ФНРЈ текући рачун 
Министарства финансија ФНРЈ из тач. 2) претход-
ног члана. 

Члан 24 
Исплату поверио-ци-ма дела у готову или прено-

шење улога на штедњу на Народну банку ФНРЈ, ли-
бида,циони оргг41 је дужан да изврши у року од ш 
дана -од дана пријема одобрења министра финансија 
народне републике за извршење ликвидациЈе. УКО-
ЛИКО ликвидациона орган не може извршити исплату 
(на пример ако се поверилац није пријавио или му 
је боравиште непознато итд.), доставиле износ го-
товине који отпада на ове повериоце Државној ин-



Субота, 10 јагуар, 1М8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 3 —. Страда ЗЈ 

вестиционој банди ФНРЈ као судски депозит на име 
поверилаца и о томе известити надлежни суд. 

За део кој« треба да се исплати повериоцу у 
обвезнкцама ликвидациона« ортак издаће у истом ро-
ку привремену потврду на начин и у облику који ће 
»прописати Министар финансија' ФНРЈ. У случају ЈЦа 
се потврде не могу до наведеног рожа за исплату 
уручити повериоцу, ликвидадиони орган доставиће 
•неуручене привремене потврде Државној инвстици-
оној банди ФНРЈ као судски депозит на име пове-
рилаца и о томе известити надлежни суд. 

Исплату потраживање бивших сопственичка по о* 
снову учешћа у чистој имовини кредитног предузећа 
неће вршити ликвидациона орган него ће целокупни 
•износ било у готову или обвезницама положити Др-
жавној инвеетиционој банди ФНРЈ као судски д е п о -
вит на име бивших сопственик и о томе известити 
надлежни суд. 

Ликвидациона орган је дужан да приликом слања 
готовине и привремених потврда Државној инвести-
ционој банди ФНРЈ достави суду и Банди спискове 
ко :и морају поред имена и износа истраживања са-
државати још и податке о документима или против^ 
чинидбама које је поверилац приликом исплате ду-
жан да треда или да наврши. 

Члан 25 
Оставе које се не буду могле вратити њиховим 

власницима до окончања ликвидациона поступка, а 
које не служе као обезбеђење за дуговања односног 
л и ц а ^ о д истог предузећа (чл 26 овог правилника) 
предаће се Државној инвестициоиој банци ФНРЈ као 
судски депозит на име. власника депозита' и о томе 
известити надлежни суд. 

Члан 26 
Са неуиовченом имовином приватног кредитног 

предузећа у ликвидацији која прелази у својину др-
жаве поступиће се на основу чл. 12 уредбе на сле-
дећи начин: 

1) Непокретности и остали делови основних 
средстава предузећа, предаће се на основу налога 
Министра финансија ФНРЈ односно министра финан-
сија народне републике према важећим прописима 
на управљање надлежним органима управљања оп-
штенародном имовином 

Одлуку о одређивању органа, управљања доноси 
министар финансија народне репубтике у.з претходну 
сагласност Миомира финансии ФНРЈ. Министар фи-
нансија ФНРЈ ће у случају потребе и сам доносити 
сдлуке о одређивању органа управљања. 

2) Валуте, девизе, племенити метали, сребро и 
драгоценост предаће се Народној банци ФНРЈ. Оне 
од ових вредности на ко.,е Народна банка рефлек-
тује, Банка ће откупити и њихову противвредност 
одобрити текућем рачуну Министарства финансија 
ФНРЈ из тач 2) чл. 22 овог правилника. Оне од ових 
вредности на које Народна банка не рефлектује, за-
држаће Бачка у депоу за рачун Министарства фи-
нансија ФНРЈ. 

3) Потраживање са евентуалним обезбеђењима 
(на пример хипотека, меница, ручна залога, цесија 
итд.) преносе се на филијалу Народне банке на чијој 
се пословној територији налази кредитно предузеће 
у ликвидација Наредна банка очобриће износ ових 
потраживање текућем рачуну Министарства финан-
сија ФНРЈ из тач. 2) чл. 22 овог правилника. 

4) Државне хартије од вредности предају се Ди-
рекцији дугова при Државној инвестициону банци. 

5) Акције других предузећа које су биле сопстве-
ност кредитног предузећа у ликвидацији имају се 
ставити у дело код Државне инвестиционе банке, и 

то иа име »оног надзорног органа који врши надзор 
над предузећем чије се акције стављају у депо. 

V. — Ликвидација банкарских односно осигуравају-
ћих послова кредитних предузећа која се баве ЈИ 

другим пословима 

Члан 27 
Ако се кредитно предузеће осим банкарским од-

носно осигурава ју !^ бави и другим пословима, а У 
општем привредном интересу је да се оно и даље 
бави тим другим пословима, може Министарство- фи-
нансија ФНРЈ, на предлед министарства финансија 
народне републике, наредити ликвидацију само бан-
карских односно осигуравајућих послова, и -ро на та ј 
начин што ће се банкарски односно осигуравајућ« 
послови дотичног кредитног предузећа пренети са 
одговарајућим покрићем на кредитно предузеће које 
одреди Министар финансија ФНРЈ. 

Ликвид аци ју банкарских односно осигуравајућих 
послава у смислу претходног става спровешће управ-
ни одбор дотичног кредитног предузећа под непо-
средним и сталним надзором делегата а по упутстви-
ма Министарства финансија ФНРЈ, моја ће примати 
преко министарства финансија народне републике. 
Делегата поставља Министар финансија ФНРЈ по 
саслушању мишљења министарства финансија народ-
не републике. 

VI. — Завршне одредбе 

Члан 28 
Имовина пензионих фондова приватних кредит-

них предузећа у ликвидација, без обзира из 'чијих 
је средстава обрзаов,ана, не уноси се у ликвидациону 
масу, и са њом се има поступити у смислу прописа 
Правилника о ликвидадији пензионих фондова ко.»и 
немају значај самосталних носилаца социјалног оси-
гурања и о регулисању права и обавеза према тим 
фондовима („Службени лист ФНРЈ" бр. 40 од 13 
маја 1947 године). 

Ако је приватно кредитна предузеће у ликвида-
ција према пензионом фонду у обавези на попуња-
вање евентуално^ мањка у покрићу из остале имс* 
вине таштог предузећа, ликвидациони орган је дужан 
да потребан износ издвоји и,дотира пензионом фонду 
из остале имовине приватног кредитног 'предузећа у 
ликвидација 

На исти начин као кад постаји пензиони фонд 
приватног кредитног предузећа у ликвидација по-
ступиће се и онда кад је приватно кредитно преду-
зеће према намештеиицима у обавези на давање пен-
зије по колективном уговору, прагматик, статуту 
и сл." , 

На исти начин поступиће се и кад је приватно, 
кредитно предузеће у ликвидацији према неком на-
мештени^ у обавези на давање - пензије по подиви« 
дуалном уговору. У том случају примењиваће се и 
на пензије по индивидуалним уговорима у свему про-
писи Правилника о ликвидацији пензионих фондова 
ко1'« немају значај самосталних носилаца социјалног 
осигурања, и о регулисању петава и обавеза према 
тим фондовима, како у погледу права на пензии 
тако и у погледу висине пензије. 

Обавезе за приватно кредитно предузеће у лик-
видацији које проистичу из овог члана имају исплат-
ни ред по тач. 2 ст. 1) чл. 5 уредбе. 

Члан 29 
Пријављена и досуђена ратна штета не улази У, 

лик вида ци он и биланс. Закључак о досу ђ ено ј ратној 
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итети предаће се . надлежном суд} Ако из чисте 
имовине за лс млату поверилаца кредитно предузеће 
није могли V целе оти да исплати мо«вериица, прило-
жиће се списак пок с ј ил а ца V ко^е *е означена сума 
њиховог потраживање и тчла*.* »:и односно за ис-
плату одређен« износ. Суд ће, к : ; нкључак о досу-
ђеној ратној штети бу ле %реалп {онан, расп'Оделити 
примљени износ иа непотпуно г. .сирене повериоце 
у смислу трећег и четвртог став;! чл. 16 и става но-
вог чл. 18, а исплатити по истеку рока из става Дру-
гог чл. 17 ово-г правилника 

Члан 30 
У случају да кредиIно предузеће у ликвидација 

нема довољно или уопште никакве готовине з* пг т-
мирење трошкова ликиидацте, ови трошкови ће па-
сти на терет министарства финансија наредне репу-
блике на чијој се територији налази кредитно преду-
зеће у ликвидација 

Члан 31 
По завршетку свих послова ликвидације по про-

писима Уредбе о ревизији дозвола за рад и ликвид-
цији приватних кредитних предузећа и овог правил-
ника, ликвидациона орган провешће Л И К В И Д З Ц И Ј У 
кроз књиге 

Све списе и књиге кредитног предузећа ликвита-
циони орган ће склонити на сигурно место које буде 
одредио надлежни суд и оне ће се чувати десет го-
дина. 

По обављеним предњим пословима ликвитациони 
орган доставиће извештај са обрачуном министру 
финансија народне републике КОЈИ ће му издати раз-
решницу, 

Члан 32 
Предлог за брисање кредитног предузећа у ре-

гистру протоколација односно У трговачком регистру 
стављаће министарство финансија народне републике 
надлежном суду, а према извештају ликвмдационог 
органа о завршеној ликвидација 

Члан 33 
У лике« даци оном поступку примењују се посто-

јећи прописи о таксама. 

Члан 34 
Потребна упутства у вези са применом овог пра-

вилника даваће министарство финансија народне ре-
публике. 

Члан 35 
Општи надзор над спровођена ликвидационог 

поступка приватних кредитних предузећа по пропи-
сима Уредбе о ревизији дозвола за рад и ликвида-
цији приватних кредитних предузећа и Правилника 
о поступку ликвидација приватних кре-итних преду-
зећа врши Министарство финансија ФНРЈ. 

Члан 36 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

вање у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Ју посл авије". 

Бр. 52868 
16 децембра 1947 године 

Београд 
Министар финансија, 

Сре геа Жујовић, с. р. 

10. 
На осл ОБУ чл. 32 Закона о државној арбитражи 

(,.Сл\жбени лист ФНРЈ" бр. 107,47), у сагласности 
са Пр етсе динком Привредног савета Владе ФНРЈ, 
преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О АРБИТРАЖИ ИМ ТАКСАМА 

1. — ОПШТИ ДЕО 

Члан 1 
У поступку по обавезној државној арбитража 

плаћају се таксе по прописима ов<^а прарилника 
У поступку по уговсрној арбитражи плаћају се 

таксе по прописима о судским таксама. 

Члан 2 
Таксом по тарифи овога правилника обухваћени 

су сви списи и радње у поступку државне арби-
траже 

Исправе и дру! л писмена ко1а се подносе арби-
тражи у циљу доказивања нису обухваћена таксом 
по овом правилнику, већ за њих важе општи таксе-
ни прописи 

За д.иволу и нео поступак извршења пл*ћа се 
•укупна такса по Тар. бр. 2 овој а правилника, без 
обзира који орган проводи извршење. 

Ч»1*н 3 
Таксена обавеза у часу! 
а; кад се одлука односно закл.учак предаје кан-

целар ИЈЧ арбитраже ради отправка односно 
б) у случају поравнања — кад се закључак, ко-

јим се поравнање одобрава, преда ради отправка. 
в) у случају повлачења тужбе односно одустан-

ка — кад арбитража преда канцеларии ради от-
правка закључак којим се повлачење односно оду-
станак одобрава и 

г) у погледу таксе по Тар. бр 2 — кад се 
дозвола извршења прела канцеларии Ради отправка. 

Члан 4 
Таксе и обвезник омеђу је се одлуком јом се 

решава спор оди"»и:о посебним закључком арби-
траже. 

Чл.г« 5 
Такса, се мора платити у року од 10 дана по 

извршеној достави таксеном обвезнику 
Таксени обвезник КОЈИ не плати прописану так-

су у року из претходног стака, платиће поред ре-
довне и повишену таксу, ноја износи 20% од не-
плаћене или мање плаћене редовне таксе. 

Члан 6 
У сваком случају где такса није потпуно и бла-

говремена плаћена државна арбитража Је дужна да 
упути писмени захтев среском (градском, реонском) 
народном одбору, надлежном за место становања 
таксеног обвезника, да изврши принудну наплату 
редовне и повишене таксе О упућеним захтевима 
арбитража ће водити посебну евиденцију, а народ-
ни одбор је дужан да писмено обавести арбитра* 
жу о извгзшено1 наслаги. Овај писмени извештај ар-
битража ће прикључити предмету иа који се одно* 
сн наплаћена такса. 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ФЕДЕРАТИВНА НАРОДИ« РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈА 

ОГЛАСНИ ДЕО 
ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА 1948 ГОДИНУ 

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" 

Дирекција ..Службеног листа ФНРЈ" одредила је 
ове цене претплате на „Службени лист ФНРЈ" у 
1948 години: 

За целу годину претплата је 400.» динара ако 
се положи одједном и најдаље до 31 марта 1948 го-
дине, а после тога рока 450.— динара. 

Претплата само за једно полугође је 225.— ди-
нара. ^ 

'Годишња претплата за иностранство је 700.— 
динара. > 

Ових дана биће упућени позиви на претплату 
за 1948 годину са закључница*^ свима досадашњим 
претплатницима. Закључним треба попунити читко 
и тачно према упутству које је дато у позиву, пот-
писати, печатом је озваничити и послати најдаље до 
25 децембра 1947 године. 

Свима претплатницима који до 25 децембра 1947 
године не положе претплату за идућу годину или не 
пошаљу прописно испуњену закључним лист ће се 
обуставити 1 јануара 1948 године. 

„СЛУЖБЕНА САОПШТЕЊА САВЕЗНОГ УРЕДА 
ЗА ЦЕНЕ'' 

Претплата за „Службена саопштења Савезног 
уреда за цене" — посебно издање ..Службеног »писта 
ФНРЈ" за целу 1948 годину износи 200.— динара, 
ако се претила!а положи одједном и најдаље до 31 
марта 1948 године, а после тога рика 220— динара. 

Претплата за једно полугође је 110.— динара. 
И свима претплатницима „Службених саопште-

ња" ових дана биће упућени позиви на претплату са 
закључницама е тим да се до 25 децембра ове го-
дине нријаве или положе "ретплату за идућу годину. 

Свима претплатницима који до 25 децембра ове 
године не доставе прописно попуњене заклучнине 
или не уплате претплату за 1948 годину, лист ће 
бити обустављен даном 1 јануара 1948 године. 

Б И Л Т Е Н 

КОМИТЕТА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ 
НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ 

Комитет за законодавство и изградњу народне 
власти Владе ФНРЈ наставиће у 1948 години са 
издавањем свога БИЛТЕНА. Претплата износи за 
целу 1948 годину 120.— динара. 

БИЛТЕН ће и даље доносити упутства и правна 
мишљена како Комитета за. законодавство и изград-
њу народне власти Владе ФНРЈ тако и савезних 
министарства у којима се расправља проблематика 
изградње и развоја нашег државног и правног 
система; законодавно и правне акте страних држава 
к»о и преглед њиховог права и законодавства; 
иајиѓнтересантнија обавезна тумачења Президијума 

Народне скупштине ФНРЈ са објУазложењима и мо-
тивима за њихово доношење и други \ ; г 
ће бити од интереса и користи како свим РОГЛЕВ чим -
ваганима к"* ч се н п о ^ о е п о баве изградњом нашег 
правног поретка тако и ширим круговима правника. 

Претплата се полаже преко . Службеног листа 
ФНРЈ" на текући рачун бр. 1— 313ДО4 са назначењем 
тачне адресе (име и презиме, назив устацозе или 
предузећа, местч и улице, а за сва мања места и 
последња пошта). 

Претплату треба послати одмах, а најдаље до 
31 јануара 1948 године и г д а г « * ^ н а чеку или упут-
нини нагласити да је за БИЛТЕН. 

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ 
НАРОДНА БАНКА ФНРЈ 

Народна банка ФНРЈ, Централа за Србију, при-
мила је од Француско-српске банке у ликвидација 
известан број сефова и омота-депозита. који још 
нису отворени. 

Сефови носе следеће бројеве: 27. 35, 37, 41 55, 
61, 80, 90 97, 119, 212, 223, 252 264, 298, 302, 416, 418, 
425, 426, 507, 508, 527 563, 588, 590, 621, 687 708, 711, 
712, 713, 768, 771, 809, 814, 829, 953, 978, 1009, 1015, 
1022, 1033, 1035, 1071, 1074, 1098, 1184, 1192, 1196, 
1218, 1257, 1323, 1339, 1340, 1440, 1490, 1493 1507, 
1559, 1569, 1615, 1623, 1626, 1628, 1674, 1767, 1770, 
1771. 1806, 1Ѕ12, 1816, 1828. 1830, 1854, 1876, 1933, 
1935, 1949, 1950, 1991, 1992, 2013. 2055. 

Омоти-депозити носе следеће боојеве: 770, 771, 
772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 
783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 
795, 796, 797, 798, 799, 800,' 801, 813, 814. 

Овом приликом отвориће се и каса бр. 2. 
Позивају се сопственици ових сефова и омота-

депозита, -*а се на дан 20 јануара 1948 гозиие од 
7,30 до 14,30 јаве Народној банци ФНРЈ — Централи 
за НР Србију, у згради Француско српске банке, 
ради отварања истих. 

Напомињемо, да ће се наведени оефо-ви отво-
рити поед комнен том одређеног дама и у случају 
недоласка сопственине. 

36 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА СЕР-
ВИСНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА НАБАВКУ. МОНТАЖУ И 
ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ УРЕЂАЈА У БЕО-

ГРАДУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 

.привредних предузећа, објављује: , 
Решењем Дирекције пошта бр. 11785/47 од 12 

децембра 1947 годире постављен је главни инжињер 
Никола Шеврдјаков за заменика директора Сер-
в и с о т предузећа за набавку, монтажу и одржавање 
телефонских уређаја У Београду и од 15 децембра 
1947 године има право да потписује фирму преду-
зећа у границама овлашћења. 

ГУ бр. 54144. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 20 децембра 1947 године. К 5 М 
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ПОСТАВЉЕЊЕ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ПО-
МОРСКОГ ГРАЂЕВНОГ ПРЕДУЗЕЋА У СПЛИТУ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника^ о регистрацији државних 
привредних предузећа, .објављује: л г Ј Г к | 

Решењем Министарства • поморства ФНРЈ ор-
2008,'47 од 20 октобра 1947 године постављен .је ин-
жињер Франо Жиц за помоћника директора Помор-
ског грађевног предузећа у Сплиту и на дужност 
ступио 15 октобра 1947 године од кога дана има 
п р а в о да п от анђу је фирму предузећа. 

IV бр. 54169. — Из Министарства финансира 
ФНРЈ, 23 децембра 1947 године. К 4 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА ТВОРНИЦЕ УЉА СА СЕДИШТЕМ У 

ЗАГРЕБУ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Поавилника о, регистрацији државних 

Решењем Министарства индустрије ФНРЈ ор. 
1964 од 12 септембра 1947 године постављен је Бегић 
Мустафа за вршиоца дужности директора творнице 
уља са седиштем у Загребу и од 1 октобра* 1947 
године има право да потписује фирму "Ре ДУ зе 

Решењем Министарства индустрије ФНРЈ ор. 
1965 од 12 септембра- 1947 године разрешен је ду-
жности Игњац Лазар вршиоц дужности директора 
творнице уља са седиштем у Загребу и од 30 сеп-
тембра 1947 године престаје му право да потписује 
фирму предузећа. 

IV бр. 55541. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ 25 децембра 1947 године. К 8 1-1 

Решењем Министарства трговине и снабдевања 
ФНРЈ бр. 2230 од 3 новембра 1947 године разрешен 
Је дужности Обрен Селаковић досадашњи директор 
Угостителско!- предузећа Хотел „Москва" са седи-
штем у Београду и од 3 новембра 1947 године пре-
стаје му право да потписује фирму предузећа. 
^тттлУ бР' 55^34. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ. 25 децембра 1947 године. К 12 1-1 

РАЗРЕШЕЊЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ В. Д. ДИРЕКТОРА 
ПЛАНА ФАБРИКЕ ДУВАНА - НИШ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл 17 
исновног закона о државним привредним предузе-
пима-и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 
9 :оп1 , ги е њ е м , Министарства индустрије ФНРЈ бр. 
ЛДИДУ од 14 новембра 1947 године разрешен је ду-
жности Ђорђевић Божидар досадашњи секретар Фа-
брике дувана — Ниш и. од 12 новембра 1947 године 
престаје му право да потписује фирму предузећа. 
9 7 т ^ / т Ѕ е Њ е м Министарства индустрије ФНРЈ бр. 
лд !Ј? новембра 1947 године постављен је 
Мајсторови^ Војин за в. д. директора плана Фабрике 
7Ш7На ~~ и н а дужност ступио 12 новембра 

године од кога дана има право да потписује 
Фирму предузећа у границама овлашћења. 
^огЈУ 5 б 4 3 6 - — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 29 децембра 1947 године. К 10 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ Д У ^ С Т И ДИ-
РЕКТОРА „КОМБИНАТА ШЕЋЕРА И ВРЕЊА" СА 

СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о 'државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних преузећа, објављује: в лп 

Решењем Министарства индустрије ФНРЈ ОР-
2646 од 9 децембра 1947 године постављен је ЖерЈа-
кић Ладислав за вршиоца дужности директора „Ком-
бината шећера и врења" са седиштем у Београду и 
на дужност ступио 23 децембра 1947 године од кога 
дана има право да потписује фирму предузећа и 
границама овлашћења. . . . -

Решењем Министарства индустрије ФНРЈ ор. 
2707 од 24 децембра 1947 године разрешен је дужно-
сти Јанковић Мирко досадашњи в. д. директора 
..Комбината шећера и врења" са седиштем у бео-
граду и од 23 децембра 1947 године престаје му пра-
во да потписује фирму предузећа. 

IV бр 55985. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ 29 децембра 1947 године. К И 1-1 

ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА УГОСТИТЕЉСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ХОТЕЛ 

„МОСКВА" СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника с» регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства трговине и снабдевања 
ФНРЈ бр 2223 од 30 октобра 1947 године постављен 
је Шолаја Стево за в. д. директора Угостителско* 

• предузећа Хотел „Москва" са седиштем у Београду 
и од 1 новембра 1947 године има право, да потписује 
фирму предузећа у границама овлашћења. 

РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ДИРЕК-
ТОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ ТЕКСТИЛНЕ 

РОБЕ „ЦЕНТРОТЕКСТИЛ" 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 'Правили,ика о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
Пере. бр. 1959 од 31 октобра 1947 године разрешен 
Је дужности Гонда Ладислав, заменик директора 
Предузећа за увоз и извоз текстилне робе „Центро-
текстил" са седиштем у Београду од 31 октобоа 1947 
године престаје му право да потписује фирму пре-
дузећа. 

IV бр. 54489. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 22 децембра 1947 године. , К 2 1-1 

ИЗДВАЈАЊЕ РАДИОНИЦА ЗА ОПРАВКУ ОБУЋЕ 
ИЗ ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОСЛОВЕНСКИ КОМБИНАТ 

ГУМЕ И ОБУЋЕ, БОРОВО 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 

Основног закона јо државним привредним предузе.-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV 2929/47 од 24 августа 
1947 године из предузећа општедржавног значаја 
Југословенски комбинат гуме и обуће, Борово издва-
јају се радионице за оправку обуће и предају: 

Влади НР Хрватске радионице у Борову. Оси-
јеку, Винковцима, Славонским Броду, Сиску, Карлов-
цима и Цивилна радионица у Загребу; 

Влади НР Босне и Херцегов ине радионице у Са-
рајеву, Бања Луци и Тузли; 

Влади НР Србије радионица у Београду, Кра-
гујевцу, Лесковцу, Краљеву и Кули; 

Влади НР Македоније радионица у Скопљу. 
IV бр. 50819. — Из Министарства финансија 

ФНРЈ, 24 новембра 1947 године. К 9 1-1 
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ПРЕДАЈА РАДИОНИЦА ЗА ВУЛКАНИЗИРАЊЕ 
ГУМЕ НАРОДНИМ РЕПУБЛИКАМА 

Министарство финансија ФН^Ј, У смислу чл. ^ 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и члј'18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решеним Владе ФНРЈ IV бр. 2928/47 од 4 ок-
тобра 1947 године из предузећа општедржавног зна-
чаја Југословенски комбинат гуме и обуће. Борово 
издваја се и предаје: 

Влади НР Србије радионице за вулканизирање 
гуме у Београду и Крушевцу-Дедини; 

Влади НР Хрватске радионице за вулканизирање 
-гуме у Загребу и Сплиту; 

Влади НР Босне и Херцегових- радионице за 
вулканизирање гуме у Сарајеву и Бања Луци; 

Влади НР Македоније радионице за вулканизи-
рање гуме Берову. 

IV бр. 55792. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 26 децембра 1947 године. К 7 1-1 

ПРЕМОГОВНИК ОБНОВО ПРЕДУЗЕЋЕ ОПШТЕ-
ДР/КАВИ ОГ ЗНАЧАЈА ПРЕДАЈЕ СЕ В ЛА ЦИ НА-

РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр. 4516/47-2 од 25 
септембра 1947 године Државно привредно преду-
зеће општедржавног значаја Премоговник Сеново 
са седиштем у Сенову, које је Указом Президијума 
Народне скупштине Федеративне Народне Републике 
Југославије У: бр. 367 од 19 јула 1946 године, про-
глашено за предузеће општедржавног значаја пре-
даје се Влади Народне Републике Словеније и бри-
ше се из регистра државних привредних предузећа 
општедржавног значаја. 

IV бр. 54315. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ. 23 децембра 1947 године. К 3 1-1 

ПРЕДАЈА РАЉСКЕ ФАБРИКЕ ЦЕМЕНТА ВЛАДИ 
НР СРБИЈЕ 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

Решењем Владе ФНРЈ IV бр 4220/1 од 4 октобра 
1947 године, државно привредно предузеће опште-
државног значаја Р а ј с к а фабрика цемента, Рзља 
предаје се Влади НР Србије и брише се из регистра 
државних привредних предузећа општедржавног зна-
чаја. 

IV бр. 5364. —Из Министарства финансира ФНРЈ. 
19 децембра 1947 године. К б М 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАрНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕ ДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ШТАМПА-

РИЈА МИНИСТАРСТВА ПОШТА" 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника © регистрацији државних 
привредних предузећа, објављује: 

На основу решења Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр. 55197 од 23 децембра 1947 године упи-
сано је у Регистар државних привредних предузећа 
општедржавног значаја под редним бројем 314 св. И 
државно привредно предузеће општедржавног зна-
чаја под фирмом: 

„ШТАМПАРИЈА МИНИСТАРСТВА ПОШТА" 
са седиштем у Београду. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
IV бр. 4128/47 од 4 октобра 1947 године. 

Предмет пословања предузећа је: снабдевање 
пошта потребним обрасцима за свакодневну упо-
требу. 

Фирму потписује Костадин Бошковић, директор 
предузећа а у случају његове спреченост Милан 
Илић технички руководилац — заменик директора 
V границама овлашћења. 

IV бр. 55197. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 23 децембра 1947 године. К 1 1-1 

ИЗГУБЉЕНЕ ИСПРАВЕ 
РЕШЕЊЕ о одликовању бр. 338 од 1 новембра 1945 

године Орденом заслуге з а народ III реда. огла-. 
шавам неважећим. — Ђорђевић Милутин, Св. Ћо-
ровића 19, Београд. 13 1-1 

УВЕРЕЊЕ о -ордену братства и- јединства И реда 
бр 689 изгубио сам и оглашавам га неважећим. —| 
Алексис Ма вр и дис, Буљкес. 49 1-1 

ОРДЕН за храброст бр. 4321 изгубио сам, и огла-
шавам неважећим. — Ђуро Јовичић, капетан, 
Београд. 45 

УВЕРЕЊЕ о Ордену братства и јединства II реда 
бр. 509 изгубио сам и оглашавам неважећим. — 
Георге Павлидис, Буљкес. 50 1-1 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио сам и 
оглашавам је неважећом. — Ђореф Бранко, Го-
стивар. 10 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 41816 изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. — Шепа Илија, Пирот. 

680 1-1 
^ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕДА бр. 7446, ОРДЕН 

ЗА ХРАБРОСТ бр. 53513, ОРДЕН З А С Л У Г Е ^ 
НАРОД III РЕДА бр. 8266 и МЕДАЉА ЗА ХРА-
БРОСТ изгубљени су и оглашавам их неважећим.— 
Богатић Сава, поручник, Скопље. 92 1-1 

НОВУ ПАРТИЗАНСК.У СПОМЕНИЦУ бр. 3165 изгу-
био сам и оглашавам је неважећом. — Миливој 
Станков, Нови Сад, Јована Ристића 3. 4325 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 25416, изгубио сам и 
оглашавам неважећим. — Саво Черечина, капетан 
ЈА, Сарајево војна п-51256-4/4. 79 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 30934 изгубио сам и 
оглашавам неважећим. — Антонијевиќ М. Радован, 
заставник, Велика Иванче. 81 1-1' 
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З Б И Р К А З А К О Н А 
ЗБИРКА ПРОПИСА О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ 

Збирка прописа о социјалном осигурању на хрват-
ском и словеначком језику изишла је као свеска 1 
„Збирке преписа из радног права" у издању „Слу-
жбеног листа- ФНРЈ' Предговор савезног министра 
Вицка К|рстул-овића. У ОВОЈ К Њ И З И сакупљени су сви 
савезни прописи који су досада објављени из све 
Области. Књига је неопхолна свим руководиоцима 
Јггредузећа и установа, синдикалним руководиоцима, 
режисерима, народним одборима итд 

Ова Збирка прописа о социјалном осигурању 
уствари је друго издање раније објављене књиге 
под истим насловом на српском језику. У овој књизи 
другог издања сакупљени су сви важећи промиси 
из области социјалног осигурања, у пречишћеним 
текстовима. Она се разликује од првог издања У 
томе, што садржи све нове, измењене и допуњене 
прописе, који су донесени од априла месеца до краја 
ове године, то значи после- изласка из штампе првог 
издања србском језику. 

Књига има 22 табака. На крају је дат регистар 
по појмовима, који омогућава врло брзо сналажење 
у овој обимној материји. 

Цена је Дин 35.— Може се добити преко „Слу-
жбеног писта ФЧРЈ'' и свих књижара у земљи. 

ПРОПИСИ О ПЛАТ ИЛА ОСОБЉА У ТРГОВАЧКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И ЗАДРУГАМА СА УПУТСТВИМА 

У издању „Службеног листа ФНРЈ'' као свеска 3 
, Збирке прописа из радног права" изишли су ових 
дана Прописи о платама особља у трговачким преду-
зећима и задругама са детаљним упутствима за при-
мену уредбе и обрачунавање зараде службеника и 
намештеник у државним трговачким предузећима и 
њиховим продавницама, задругама и продавницава 
друштвених и масовних организација. Књига је 
изишла на сва четири народна језика. Неопходна Је 
свим директорима и осталим руководиоцима држав-
них трговачких предузећа, као и свим намештени-
цима државних трговачких и откупних предузећа, 
синдикалним руководиоцима, да би се упознали и 
Пратили правилну примену и извршење овог за наше 
прилике потпуно новог система плаћања особља 
запосленог у трговачком апарату. 

Нена је Дин. 7.—. 

ОПШТИ ЗАКОН 0 НАРОДНИМ ОДБОРИМА 
Општи закон о народним одборима са образло-

ж е н ^ , које је Претседник Владе ФНРЈ дао пред 
•Народном скупштином ФНРЈ, изишао' је у трећом 
издању ћирилицом 

Цена Је Дин. 8.—. 

ЗБИРКА ПРОПИСА 0 СТРУКАМА И ПЛАТАМА 
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА 

У издању „Службеног лг---" <*>чрг свеска 64 
„Збирке закона" изишла је Збирка прописа о стру-
кама и платама државних службеника. 

У овој књизи сакупљене су све уредбе о стру-
кама, наредбе о распореду звања струка у врсте, 
уредбе о платама државних службеник* и правил-
ници за њихово извршење. На тај начин овде су 
обављени прописи којима, се спроводи у живот За-
кон о државним службеницим* тако да ће веома 
корисно послужити свим руковолиоцима, персонал-
н а референтни а. државним службеничка итд. 

Предговор су дали до А. Балтић и В. Николић. 
На крају књиге : Је |,е,иС1а!> омогућује лако 
сналажење у О В О Ј опсежној матерњи. 

Књига има 52# страна на средње финој хартији. 
Књига је изи тила ч.̂  сва четири народна језика. 

Ценд је Дин, 50.— 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА (КОНТНИ ПЛАЧ) 
ЗА РУДАРСТВО И ИНДУСТРИЈУ 

Нови Основни распоред конта за рударство и 
индустрију изишао Је у издању „Службеног листа 
ФНРЈ". 

Поред основног распореда конта, књига садржи 
увод у коме су изложена начелна питања, и опширна 
упутства за примену новсг конгног плана за рудар-
ство и индустрију. 

Књига Је штампана само латиницом и са при-
лозима стаје Дин. 25.—. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД КОНТА (ПОИТНИ ПЛАН; 
ЗА ТРГОВИНУ 

Основни распоред конта (поитни план) за трго-
вину са предговоре^ и детаљним упутствима За при-
мену новог контног плана, изишао је у издању 
„Службеног листа ФНРЈ1 . 

Књига је изишла само латиницом и стаје 
Дин. 25.—. 

ОСНОВНИ РАСПОРЕД ЃАЧУНА (КОНТНИ ПЛАН! 
ЗА КРЕДИТНА ПРЕДУЗЕЋА 

Основни распоред рачуна за кредитна предузећа 
изишао Је из штампе у издању „Службеног листа 
ФНРЈ". 

Поред новог распореда рачуна, објављена су 
упутства За његову практичну примену. 

Књига је штампана само латиницом. 
Цена је Дин. 12.—. 

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИ-
НЕ ФНРЈ 

Стенографе^ белешке I ванредног заседања 
Народне скупштине ФНРЈ од 31 јнауара до 4 фебру-
ара 1946 голине изишле су из штампе у издању 
Народне скупштине 

Цепа Дин. 20.—. 
Стенографа^ белешке II редовног заседања 

Народне скупштине ФНРЈ од 2 до 21 децембра 1916 
године изишле су из штампе у издању Народне еху«* 
штетне. 

Цена Дин. 70.—. 
Стенографско белешке могу се добити преко 

„Службеног листа ФНРЈ" и у свим књижарама кој« 
про пају издања „Службеног листа ФНРЈ" у целој 
земљи. 

ЗАКОНИ О СТАРАТЕЉСТВУ И УСВОЈЕЊУ 
Закони о старатсљству и усвојењу изишли су из 

штампе као свеска бр 16 Збирке закона ФНРЈ 
у издању „Службеног т е т * ФНРЈ" са предговоре!« 
и регистром на сва четири народна језика. Ц$на 
8.— динара. 

КОНТНИ ПЛАН ЗА ГРАЂЕВИНСКА ПРЕДУЗЕЋА 
У издању „Службеног листа ФНРЈ" ових дана 

изишло је из штампе друго издање Контног плана 
за грађевинска предузећа. Цена 20.— динара. 
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Члан 7 
У одлуци арбитражни** већа, односно арбитра, 

којом се коначно решава захтев странке, редовно 
ће се утвраити: вредност спора, ко је таксени об-
везник и колики износ редовне таксе има да плати. 
Одлука ће садржати <и упозорење на одредбе чл. 5 
овога правилника. 

У случају из тач. б), в) и г) чл. 3 правилника 
арбитража ' ће ово учи.нИ1и посебним закључком, 
који се доставља таксеном обвезнику. 

Члан 16 
Службеник арбитраже који не изврши дужност 

по чл. 6 овога правилника у року од 15 дана по 
истеку рока за плаћање таксе или ову дужност не-
марно врши, биће кажњен новчано до 2000 динара. 

Казну изриче претседник односне арбитраже. 

Члан 17 
Упутства и објашњења за правилну примену 

овога правилника издаје Министар финансија ФНРЈ. 

Члан 8 
Прописи о личним и предметним ослобођењима 

од такса не важе \ поступку пред државно^ арби-
тражом, изузев прописе чл. 9 и 10 овога правилника. 

Члан 9 
У поступку по чл. 18 Закона о државној арби-

тр»ажи странке су .ослобођене од плаћања такса. 

Члан 10 
Арбитражно веће може ослободити странке од 

плаћања- таксз, ако ниједна странка није одговорна 
што је опор настао. 

И — ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

Ччан 18 
Одредбе „овога правилника примењиваће се на 

арбитражне поступке који буду покренути пошто 
правилник ступа на снагу. 

У арбитражни;* г; ступцима, покренутим до 
дана ката овај поавилник ступи на снагу, такса ће 
се плаћати на дотадањи начин., по прописима о суд* 
ским таксама. 

Члан 19 
Висина таксе прописана је тарифом која је са-

ставни део овог правилника. 

Ч'1ан 11 
Као основ арбитражне таксе узима се вредност 

коју спорни предмет има у часу доношења одлуке, 
односно посебног закључка којим се одлучује о 
трошковима поступка. 

Чл а/н 12 
У арбитражном поступку не плаћа се судски до-

принос. 

Члан 13 
Све таксе у арбитрзжном поступку плаћају се у 

готвву и то на следећи начин: 
Таксени обвезник полаЈаће таксу вирманским 

чеком на рачун прихода од такса који се води код 
Народне банке ФНРЈ под бр. 800021, тачно означу-
јући на полеђини чека предмет за КОЈИ се уплата 
воши. Ако полаган таксе нема текућег рачуна код 
Народне банке, уплаЈу ће врши ји општом уплат-
ницом било кепосоедг о иа благајни Народне банке 
или њене филијале, било преко поште. 

Таксени обвезник доставиће признаницу о упла-
ти таксе односном арбитражном већу, пред којим 
је вођен спор. Арбитражно веће када добије при-
знаницу о уплати- таксе исписаће на истој све по-
датке на основу којих контрола« органи могу тач-
но идентификовати спис на који се плаћена такса 
односи. Ову клаузулу потписаће стални члан већа, 
а затим ће се признаница а уплати прикључити (и 
физички трајно спојити) УЗ односни спис, за коди 
је та такса плаћена: 

Член 14 
Разломци у укупном износу таксе заокружавају 

се на наредни динар. 

Члан 15 
У погледу повраћала таксе и свега осталога што 

није ргеулисано овим правилником примењиваће се 
прописи који важе за судске таксе. 

Члан 20~ 
Овај правилник ступа на снагу осми дан по об-

јављивању V „Службеном листу Федеративна На-
родне Републике Југославија4. 

Бр. 8 
5 јануара 1948 године ' 

Београд 
Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

Сагласан, 
Претседник Привредног савета 

Владе ФНРЈ. 
Борис Кидрич, с. р. 

III. — ТАРИФА 

Тар. бр. 1 
За списе и радње у арбитражном поступку, игу-

зев потсупак п0 уговсрној арбитражи, плаћа се у-
купна такса према вредности спора: 

до 5.000 4% али не мање од Динара 100; 
преко 5.000 до 10.000 3,8% али не мање од Ди-

нара 200; 
преко 10.000 до 50.000 2% али не мање од Ди-

нара 380; 
преко 50.000 до 100.000 1,5% али не мање од Ди-

нара 1.000; 
прек) 100.000 до 500.000 1% али не мање од Ди-

нара 1.500; 
преко 500.000 до 1,000.000 0,8% али не мање од 

Динара 5.000; 
преко 1,000.000 до 5,000.000 0,6% али не мање од 

Динара 8.000; 
преко 5,000.000 До 10,060.000 0.5% али не мање 

од Динара 30.000; 
преко 10.000.000 до 25.000000 0,4% али не мање 

о«д Динара 50.000; 
преко 25,000000 0,3% али не мање. од Динара 

100.000; а не више сд Динара 160.080. 
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НАПОМЕНА 
I. — У случају повлачења тужбе или одустанка 
Вего је заказано прво рочиште плаћа се 25% од 

одговарајуће таксе из овог тар. бро^а. 
у случају повлачења тужбе на првом ро-

чишту или одмах после њега плаћа се 50% од таксе 
из овог та*)-. броја. 

П1. — У случају поравнања током арбитра леног 
поступка плаћа се 75% од таксе, која би се платила 
за одлуку или закључак. 

IV. — На закључак • Претседника државне арби-
траже по чл. 21 Закона о државној арбитражи не 
плаћа се такса, 

Тар. бр. 2 
За дозволу извршења и цео поступак извршења 

плаћа се једна укупна такса, која износи 50% »од 
таксе за извршни наслов (одлуку, закључак или по-
равнање). 

11. 
Ради правилног поступка уплати буџетских 

прихода и правилног књижења, прихода у току 1948 
године, преписујем 

У П У т е т в о 
I 

О УПЛАТИ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА БУЏЕТСКИХ 
ПРИХОДА ПО БУНЕТИМА ЗА 1948 ГОДИНУ НА 

РАЧУНЕ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ 
I. — ПОРЕЗ НА ПРОМЕТ ПРОШВО^А 
1. Порез на промет производа и услуга 

Порез на промет производа водиће се код Глав-
не централе Народне банке на следећим рачунима, 
трема категорији обвезника (односно значају пре-
дузећа), и то: 

на рачуну 800220 порез на промет који плаћају 
државна привредна предузећа савезног значаја; 

на рачуну 800120 порез на промет који плаћају 
државна привредна предузећа републиканског зна-
чаја; 

на рачуну 800220 порез на промет »оци плаћају 
.државна привредна предузећа локалног значаја; 

на рачуну 800520 порез на промет који плаћају 
предузећа из задружног сектора; 

на рачуну 800620 порез на промет који плаћају 
предузећа из приватног сектсра. 

Приликом сваке уплате, уплатилац мора испред 
броја рачуна обавезно уписати оперативни број цен-
трале Народне банке код које врши уплату, уколико 
тај број није на уплатници већ отштампан. Опера-
тивни бројеви и начин њиховог уписивања су сле-
дећи: 

Централа Народне банке за НР Србију 1 —» 
(н п р # 1—800020; 1—800120 итд.) 

Централа Народне банке за НР Хрватску 4 — 
(н. пр 4—800020; 4—500120 итд.) 

Централа Народне банке за НР Словенију 6 —1 

(н. пр. 6—800020; 6—800120 итд-) 
Централа Народне банке за НР Босну и Херце-

говину 7 — (н. пр. 7—800020; 7—800120 итд.) ^ 
Централа Народне банке »а НР Македонију 8 — 

(н. пр. 8—800020; 8г-800120 итд.) 
Централа Народне банке за НР Црну Геру 9 —• 

(н. пр, 9—300020; 9—800120 итд.). _ 

Сва државна привредна предузећа су дужна да 
уплате врше искључиво вирманов. У ту сврху ће 
привредна предузећа користити следеће обрасце, 
и то: 

а) државна привредна предузећа савезног зна-
чаја образац бр. 155; 

б) државна привредна предузећа р&иубликанског 
значаја образац бр. 171; 

в) државна привредна предузећа локалног зна-
чаја образац бр. 172; 

г) предузећа задружног и приватног сектора 
образац бр. 173. 

Предузећа задружног ,и 'приватног сектора, ако 
уплату пореза на промет н е врше вирманом са сво-
јих банковних рачуна, већ у готову, користиће об-
расце, и то: 

а) предузећа задружног сектора образац бр. 135; 
б) предузећа приватног сектора образац бр. 142. 

2. Приходи сд продатих пореских марака к поре-
ских хартија од вредности савезног издања 
Срески и градски »ародни одбори који врше 

продају пореских марака и осталих хартија од вре-
дности (меничних блгнкета, улазница за приредбе, 
признаница за кирије и сл.) којима се наплаћују по-
једине врсте переса на промет услуга ће приходе 
од продатих пореских марака и хартија од вре-
дности уплаћивати на следеће рачуне, и то: 

на подручју Народне Републике Србије на ра* 
чун 1—800720; 

на подручју Народне Републике Хрватске на 
рачун 4—800720; 

на подручју Народне Републике Словеније на-
рачун. 6—800720; 

на подпучЈу Народне Републике Босне и Хер-
цеговкине на рачун 7—800720; 

на подручју Народне Републике Македоније на 
рачун 8—^800720; 

на подручју Народне Републике Црне Горе на 
рачу^ 9—800720. * 

За уплате у готовом користиће обо?зац бр. 127, 
а за уплате вирманом — образац бр 152. 

Порез на промет услуга, који се не наплаћује 
путем пореских марака и пореских хартија од вре-
дности, уплаћује се на одговарајуће рачуне из тач. 
1/1 овога упутства. 

И — ТА јССЕ 

1. Уплата такса које се наплаћују у готовом 
Приходи од такса које се наплаћују у ГОТОВОЈ« 

полажу се у корист следећих рачуна код Народне 
банке, и то: 

-на по*!?Учју Народне Републике Србине на ра-
чун 1—800021; 

на подоучју Народне Републике Хрватске на 
ро чун 4—800021; 

на подручју Народне Републике Словеније на 
рачун 6—800021; 

»на подручју Народне Републике Босне и Хер-
цеговине 7—800021; 

на подручју Народне Републике Македоније на 
рачун 8—800021; 

на подручју Народне Републике Црне Горе на 
- рачун 9—800021. 

З а вршење уплата у готовом служи образац бр. 
127,- а за вршење уплата путем вирмана образац 
бр. 152. 
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2. Уплата прихода од такса, које се наплаћују 
путем таксених вредносница 

Среску градски народни с$$рри као и поје-
дина седишта Народне банке којУ врше продају 
таксених вредности, таксених марака, сточних па-
соша, царинских пријава и плативих таксених обра-
заца, приходе наплаћене од продаје'ових вредности, 
уплаћују ш следеће рачуне: , 

•на подручју Народне Републике Србије Т ра-
чун 1—800Ш; 

ва .подручју Народне Републике Хрватске на 
рачун 4—80ОД21; 

на подручју Народне Републике Словеније на 
рачу« 6—800121; 

•на подручју Народне Републике Босне и Хер* 
цегозине на рачун. 7—800121; 

на подручју Народне Републике Мокедоиије на 
рачун 8—800121; 

•на подручју Народне Републике Црне Горе на 
рачун 9—800121. 

За уплате у готовом служи образац бр. 127, а 
ва уплате вирманом — образац бр. 152. 

3. Трошкови израде пореских и таксених хартија 
од вредности 

Код пореских и таксених вредносница (улазница 
за приредбе, признаница од кирије и др.) код ко-
јих се трошкови израде наплаћују засебно, поред 
износа, пореза односно таксе на који ове вредно, 
скице гласе, срески и градски народни одбори, као 
и седишта Народне банке који врше продају ових 
вредносница, износе -наплаћене на име трошкова из-
раде уплаћиваће одвојено, на следћи рачун: 

на подручју Народне Републике Србије на ра-
чун 1—800922; 

на подруму Народне Републике Хрватске на 
рачун 4—800922; 

на полоVI?;у Народне Републике Словеније на 
рачун 6—800922; 

.на подручју Народне Републике Босне и Хер. 
цеговине на рачун 7—800922; 

на подручју Народне Републике Македоније на 
рачу« 8—800922; 

на подоучту Народне Републике Црне Горе на 
рачун 9—800922. 

За уплате у готовом служи образац бр. 127, а 
за уплате вирманом образац бр. 152. 

1И — ДОБИТ ДРЖАВНИХ ПРИВРЕДНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА 

Државна привредна предузећа уплаћиваће део 
^ б и т и који припада буџету на следеће рачуне, и т о : 

државна привредна предузећа савезног значаја 
на рачун 800023. 

(Овај рачун се води код Главне централе и ис-
пред њега се не уписује никакав оперативни број). 

државна привредна предузећа републиканског 
значаја на рачун 801023; 

државна привредна предузећа покрајинског зна* 
чаја на рачун 3—802023; 

државна привредна предузећа обласног значаја 
на рачун 38—&02023; 

државна привредна предузећа среског значаја 
на рачун 804023; 

и градска предузећа на рачу« 806023. 
Предузећа републиканског значаја приликом 

уплате добити у буџет имају обавезно испред броја 
рачуна 801023 уписати оперативни број односне цен-
трале Народне банке (на лример у Народној Репу-
блици Хрватској 4—; у .Народној Републици Ма-
кедонији 8— итд.). . 

Предузећа среског значаја и градска предузе-
ћа ће испред броја рачуна уписивати оперативни 
б р о ј ' о н о г оздишта Народне банке код кога се 
води извршење буџета органа власти, у чију се ко-
рист врши уплата добити. (Тако на пример, држав-
на привредна предузећа Среског народног одбора 
Кучево ће вршити уплатува рачун 142—804023). 

Међутим, пошто се може десити да једно се-
диште Народне банке извршава буџете, више сре-
ских или градских народних одбора, предузећа сре-
ског и градског значала морају тачан број рачуна 
претходно прибавити од среског народног одбора 
под чијом се управом односно предузеће налази. 

Уплата, добити у буџет има се вршити искљу-
чиво вирмаиом, употребом обрасца бр. 174. 

IV — ВИШКОВИ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА ДРЖАВ-
НИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Уплату вишкова сопствених обртних средстава 
у буџет државна привредна предузећа ће вршити 
и то: 

државна привредна предузећа савезног значаја 
на рачун 800022; 

државна привредна предузећа републиканског 
значаја на рачун 801022; 

државна привредна предузећа покрајинског зна* 
чаја на рачун 3—802022; 

државна привредна предузећа обласног значаја 
на рачун 38—80202?; 

државна привредна предузећа среског значаја 
на рачун. 804022; 

и градска .предузећа на рачун 805022. 
За начин уплате и све остало важе напомене из. 

нете под III — за уплату добити у буџет. 

V — ПОРЕЗ НА ДОХОДАК 
Наплаћени порез на доходак води се на одре-

ђеном рачуну односног среског народног одбора код 
надлежног седишта Народне банке. Број рачуна су 
уплатиоца! овога пореза дужни прибавити код над-
лежног среског или градског (рејонског) народног 
одбора. 

Рачуне пореза на доходак среских и градских 
народних одбора седишта Народне банке воде У Ра-
чунској под-групи 807. 

Срески и градски народни одбори в е у одређе-
ним роковима седишту Народне банке подносити 
налог за расподелу прихода са свога рачуна на 
буџете који учествују у овбм приходу, према обли* 
Цима и одређеним процентима. 

Распоређене проценталне делове овога пореза 
који припадају савезном буџету и односном репу-
бликанском буџету, срески и градски народни од-
бори ће уплаћивати (вирманисати) у корист следе-
ћих рачуна: 
а) од пореза на д о х о д а к рад- Савезни Републи-

ника, намештеник^ и слу- део кански део 
жбепика на р-н 800025 801025 

б) од пореза на доходак зем-
љорадника — — — на р-н 800125 801125 

в) од пореза на доходак за-
друга — на р-н 800525 801525 

г) од пореза на доходак дру-
штвених организација — на р-н 800225 801226 

д) од пореза на доходак при-
ватних занимања и имовине на р-н 800625 801625 

ђ) од дугованог пореза на до-
ходак из ранијих година 
свих облика на р-н 8007*25 801725. 
За уплате у готовом служи образац бр. 127, а 

за уплате адрианом — образац бр. 152. 
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VI — УПЛАТА НА РАЧУН ТРГОВАЧКЕ ЦЕНЕ 
Ова уплата вршиће се према упутству о уплати 

ове разлике („Службени лист ФНРЈ" бр. 91 од 25 
октобра 1947 године), 

VII. — УПЛАТЕ НА САБИРНЕ РАЧУНЕ 
Уплате на- сабирни рачун II — „Трговина и 

разно" и уплате на сабирни рачун III — „Двојне 
цене", вршиће се на досадашњи начин, према ра-
није издатим упутствима. 

Бр. 56170 
27 децембра 1947 године 

Београд 

Министар финансија, 
Сретен Жујовић, с. р. 

12, 
На основу чл. 17 Закона о једнообразиом рачу-

новодству, 'преписујем 

У П У Т С Т В О 

О ПРИМЕЊИВАНА НОВИХ РАСПОРЕДА КОНТА 
(КОНТНИХ ПЛАНОВА) У 1948 ГОДИНИ 

1) Сва привредна »предузећа савезног и републи-
к а н е ц значаја оних привредних грана за које нису 
донети посебни распореди конта (кортни планови), 
који се имају применити почев од 1 јануара 1948 го-
дине, до доношења обавезних распореда конта за 
њихову грану, дужна су да своје книговодство при-
лагоде са 1 јануаром 1948 године Основном распо-
реду конта (коитном плану) за рударство и инду-
стрију .или Основном распореду конта (контном пла-
ну) за трговину, већ према томе који од ова два 
распореда конта боље одговара њиховој структури 
•и њиховим потребама. 

2) Ова предузећа могу класе 4, 5 и 6 да поде-
шавају својим специфичним потребама водећи ра-
чуна о основним принципима контно-г плана и о ка-
рактеристикама ових класа. 

Бр. 56730 
31 децембра 1947 године 

Београд 

Министар финансира, 
Сретен Жујовић, с. р* 

13. 

Р Е Ш Е Њ Е 

0 ПРЕРАЧУНАВАЊУ ВУНЕНОГ ПРЕДИВА ПО 
ПРИВРЕМЕНИМ ФАКТОРИМА ПРЕРАЧУНАВАЊА 

I. — У циљу правилног извршења Уредбе о ра-
сподели индустрије робе, сва индустриска и трго-
вачка предузећа, као и установе које користе за 
било коју сврху вунено предиво, прерачунаваће га 
»по привременим факторима прерачунавања из овог 
решења. 

II. — Општи фактор прерачунавања одређује се 
са 1 (један). 

1) Вунено предиво гребевме индустриско (ши-
фра 65, 82) 

фактор 
Нм. (метричка нумерација) прерачунавања 

3 , _ 0,547 
4 — 0,632 
5 — 0,708 
6 — 0,774 
7 0,837 
8 0,895 
9 — — 0.947 

10 1,— : 
И 1,1 
12 1,2 
1 3 1,3 
1 4 1,4 
16 — — 1,6 

2) Вунено предиво чешљано индустриско (ши-
фра 65, 81) 

Фактор 
Нм. (метричка нумерација) прерачунавања 

32 1,— 

Код осталих бројева- врши се прерачун аван? е 
аритметички, на пр.: 

Нм. 40 = 40:32= 1,25 или Нм 16 = 16:32 = 0,50. 
Фактор 1 (један) означава базни број предива 

на којем се планира производња. Да би се- приликом 
расподеле могло установити која ће се количина 
прелива добити код других бројева дели се базни 
број са фактором ^ случају када је позната коли-' 
чина предива неког другог броја, а жели се да се 
израчуна КОЈУ ТО количину предива базног броја 
преставља, м,ножи се са фактором. 

Ш. — Горњи фактори прерачуна««^ примењив 
ваће се од 1 јантуиг? 1948 године. 

Бр. 
29 децембра Н V голине 

Београд 

Претседник 
Преш ре лп ог савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

14. 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕРАЧУНАВАЊУ ПАМУЧНОГ ПРЕДИВА ПО 
ПРИВРЕМЕНИМ ФАКТОРИМА ПРЕРАЧУНАВАЊА 

I. — У циљу правилног извршења Уредбе е ра-
сподели индустрије робе, сва индустриска и трго-
вачка предузећа, као и установе које користе за било 
•коју сврху памучно предиво, лрерачунаваће га ио 
.привременим факторима прерачунавања из овог ре-
шења. 

II. — Општи фактор прерачунавања одређује се 
са 1 (један). 
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1) Намучио предиво индустриско (шифра 61, 8) 

фактор 
Нм. (метричка нумерација) прерачунавања 

4 — 0,15 
6 4 0,20 
8 0,22 

10 0.28 
12 0,33 
14 0,38 
16 — 0,43 
18 0.50 
20 — 0,57 
22 0,63 
2 4 0.70 
2 5 0,75 
28 0,81 
30 — — 0,88 
34 1,— 
37 : 1,12 
40 1,25 
50 1,(16 
60 2,13 
70 2.62 
75- • 2 88 
80 3.12 
85 > 3.38 
90 3.65 
92 3,78 

100 4,21 . 
1»10 » 4 86 
120 : 5,51 
125 > 5.87 
130 6 23 
135 6,70 
140 6 92 
150 » 7,78 
160 8,61 
170 9 56 
180 ШО 
190 11-58 . 
500 . 12.60 

2) Сељачко памучно предиво (шифре 61, 83) 

Нм. (метричка нумерација) 
а) Хартватер предиво 
20 
28 — 
40 

б) Мул предиво 

6 — 
8 

10 
12 
14 
16 

0,20 
0.22 
0,28 
0,33 
О.Зв 
443 

3) Вигоњ предиво (шифра 61. 88) 

фактор 
Нм. (метричка нумерама) прерач</навања 

5 — 071 
6 , 078 

Г 0,84 «,5 0,92 
ЈО Ј __ 12 ио 

Фактор 1 (један) означава базни број п о з и в а 
на којем се планира производња. Ла би се*приликом 
расподеле могло установити која ће се количина 
предива деби ји код других бројева, дели се базни 
број са фактором. У случају када је позната коли-
чина предива неког другог броја, а жели се да се 
израчуна коју то количину прелива базног броја 
преставља множи се са фактором 

ИТ. — Горњи фактори преоачунавања примењи-
ваће се од 1 Јануара 1948 године. 

Бр. 15911 
29 децембра 1947 године 

Београд 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

фактор 
прерачунаван>а 

1,— 
1.42 
2,19 

15. 

Р Е Ш 5 К Е 
О ПРЕРАЧУНАВАЊУ ГРЕЖА, ПРЕДИВА ОД ПРИ-
РОДНЕ СВИЛЕ И КОНЦА ОД ПРИРОДНЕ СВИЛЕ 
ПО ПРИВРЕМЕНИМ ФАКТОРИМА ПРЕРАЧУНА-

ВАЊА 
I. — У циљу правилног извршења Уредбе о ра-

сподели индустрије робе, сва индустриска и трго-
вачка предузећа, као и установе које користе за 
било коју сврху греж. предиво од природне свиле 
и колац од природне свиле, прерачунаваће га по 
привременим факторима прерачунавања из овог. 
решења. 

II. — Општи фактор прерачунаваша одређује се 
са 1 (један). 

Т) Греж (шифра 6, 6, 11) 

'Фактор 
Ден. пр.ерач\' навала 
7/9 — 2.9 
9 / ц 2,— 

1315 — — 1,4 
14/16 1,3 
15/17 — — — 1,2 
17/19 1,1 
19/21 — — 1,— 
22'24 0.95 
2931 0 66 
39/41 0.50 
43/47 , 0.44 
43/52 \ » 0.40 
55/60 — — — 0,35 
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2) Предиво од природне свиле и конац од .при-
родне свиле (шифра 66, 81 и 66, 861) 

Фактор 
Ден. Окретала прерачунавања 

2 X 19/21 100 — — — 0,25 
2 X 19/21 150 — — — 0,32 
2 X 19/21 350 — — — — * 0,72 
2 X 19/21 500 — — — 1»— 
2 X 19/21 900 — — — 1,70 
2 X 19/21 1200 — — — — 2,20 
2 X 19/21 1800 — — — — 3,2 
3 X 19/21 150 — — — — 0,20 
3 X 19/21 350 — — — — 0,48 
3 X 19/21 500 — — — — 0,70 
3 X 19/21 900 — — — — 1,20 
3 X 19/21 1200 — _ — — 1.60 
3 X 19/21 1800 — — — — 2,40 
4 X 19/21 150 — — — — 0,20 
4 X 19/21 360 — — — — 0,40 
4 X 19/21 500 — — — — 0,55 
4 X 19/21 900 — — — — 1,— 
4 X 19/21 1200 — — — — 1,30 
3 X 13/15 150 — — — — 0,30 
3 X 13/15 350 — — — — 0,75 
3 X 13/15 500 — — — — 1,— 
З Х 13/15 - 900 - 1,80 
3 X 13/15 1200 — — — — 2,30 
3 X 13/15 1800 — — — — 3,4 
2 X 22/24 150 — — — -т- 0,28 
2 X 22/24 350 — — — — 0,62 
2 X 22/24 500 — — — ' 0,87 
2 X 22/24 900 — — — — 1,55 
2 X 22/24 1200 — — — — 2,— 
2X22/24 - 1800 - , — 3,— 
3 X 22/24 150 — — — — 0,20 
3 X 22/24 350 — — — — 0,43 
3 X 22/24 500 — — — — 0,60 
3 X 22/24 900 — — — — 1>— 
3 X 22/24 1200 — — — — 1,40 
3 X 22/24 1800 — — — — 2,— 

Фактор 1 (један) означава базни број предива 
на којем се планира производња. Да би се приликом 
расподеле могло установити која ће се количина 
предива добити код других бројева, дел«' се базни 
број са фактором. У случају када је позната коли-
чина предива неког другог броја, а жели се да се 
израчуна коју то количину предива базног, броја 
преставља, множи се са фактором. 

Ш. — Горњи фактори прерачунавања пр имено-
ваће се од 1 јануара 1948 године. 

Бр. 15912 
29 децембра 1947 године 

Београд 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

У К А З И 
У К А З 

На основу чл. 74 тач. 13 Устава ФНРЈ, а на 
предлог Претседник Владе ФНРЈ, Президијум На-
родне скупштине Федеративне Наредне Републике 
Југославије 

о д л у ч у ј е 
1) да се разреше дужности: 
Министар индустрије Борис Кидрич, Министар 

трговине и снабдевања Заим Шарац, Министар по* 
љ;о«привреде и шумарства др Васа Чубриловић, Ми-
нистар поморства Анте Вркљан, Министар рада Виц-
ко Крстуловић, Министар пошта др Драго Марушић, 
Министар без портфеља др Димитар Несторов и 
Претседник Савезне планске комисије Андрија Хе-
бранг 

2) да се именују; 
за Министра тешке индустрије Франц Лескошек, 

за Министра лаке индустрије Андрија Хебранг, за 
Министра пс л о привреде Петао Стамболић, з ј Мини-
стра шумарства др Васа Чубриловић, за Министра 
трговине и снабдевања др Јаков Блажевић, за Ми-
нистра поморства Вицко Крстулов-ић, за Министра 
рада Љубчо Арсов, за Министра пошта Заим Шарац, 
за Министра без портфеља др. Павле Гоегоги'1 и за 
Претседника Савезне планске комисије Борис Кидрич. 

У бр. 20 
8 јануара 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибзр, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
8. Указ о укидању и оснивању министарстава 

Владе ФНРЈ 29 
9. Правилник о изменама и допунама Пра-

вилника о поступку ликвидације приватних 
кредитних предузећа —- — — — — — — 29 

10. Правилник о арбитражна таксама — — 34 
11. Упутство о уплати поједних виста буџет-

ских прихода по буџетима за 1948 годину 
на рачуне код Народне банке - — — 36 

12. Упутство о пр именовању нов^х распореда 
конта (контних планова) у 1948 голини — ЗЛ 

13. Решење о прерачунавању вуненог предива 
по привременим факторима прерачунаЕања 38 

14. Решење о прерачунавању памучног пре-
дива по привременим факторима прерачу-

навања — — * 38 
16. Решење о прерачул&вању грежа, прелива 

од природне СЕИЛ е и конца од природне 
свиле по привременим факторима прерачу-
навања — 39 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеле — Београд, Бранкова 20. 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен-

о в штампарског предузећа, Београд 


