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НЛ Ф Е Д Е Р А Т И В Н А Н А Р О Д А Р Е П У Б Л И К А Ј У Г О С Л А В И Ј А 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува по 
по гроба, во српско, хрватки , словенечко 
и македонско издание. Огласи но тари-
фата. - Текукја сметка кај Народната 
банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-90П880. 
— Текукја сметка на Пролавното одде-

ление 1031-670680. 

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата 
за 1951 голине изнесена ЌН0.— динари, а 

за странство 7 4 0 . - динари. Редакција: 
Улица Кралевиве Марка бр. 9. — Телефон.и! 

Редакција 28-Ш, Администрација 2Ѕ 278 
Продасио одделение 22 М9, Телефонска 

централа 28-010 

460. х , 
Врз основа на ч;гг 2ба од Законот за таксите, Вла-

дата на ФНРЈ по пре.длог од Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ, од Министерот на п.равосудпето на 
ФНРЈ и од ЈЈретседателот на Говетот за сообраќај и 
врски на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАКСЕ-

НИТЕ ТАРИФИ 

Член 1 
Таксената тарифа од Законот за таксите („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 68/46 и 104/47) се менува, и тоа: 
1) Таксите од тарифните броеви 1 и 5 - се наго-

лемуваат три Кати; 
2) Таксите од тарифните броеви 6, 7, 22, 27, 31, 

48, 49, 50, 54, 55, 56 точ. 2 и 58 — се наголемуваат лет 
пати; 

3) Таксите од тарифните броеви 9, 15, 18, 19 (осем 
точ. 22), 42, 43 и 45 — се наголемуваат осум пати; 

4) Таксите од тарифните броеви 2 (осем таксата 
на претставки за заштита на патент), 4, 10, 11, 12, 18, 
14, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37? 
38, 46, 47, 51, 52, 53, 56 (точ. 1, 3 и 4), 57 и. 60 - се 
наголемуваат десет пати; 

5) Тарифниот број 3 се менува и гласи: 
„За работите на прием односно отпремање испрат-

ил што се увозот или извозат се плаќа: 
Динари 

1) за увезен лист - - 200 
2) од секој колет, пакет и писмоносна 

пспратка (осем писмоносни испрат-
ени кои не содржат стоки) 200 

3) за вагонски стоки (осем збирни вагони): 
Динари 

- до 10.000 кг 200 1 
— од секој натамошни 1000 кг - — 20." 
6) Таксата од тарифниот број 8 се укинува. 
7) Тарифниот број 16 се менува и гласи: 
„На решенија за административното обезбедување 

на пари и подвижност се плаќа: 
Динари 

до 5.000 динари 50 
од 5.000 до 10.000 динари 100 
од 10.000 до 20.000 дина,ри 200 
а од секои натамошни цели ил,и за-
почнати 100 динари 2." 

8) Во тарифниот број 19 точ. 22 се менува и 
гласи: 

„За вршење занаетчиска дејност: 
Динари 

а) со постојано седиште 8.000 
б) без постојано седиште 3.000." 

9) Тарифниот број 36 се менува и гласи: 
„За заверка на договори кај државните органи се 

плана: 
1) на ное о склучени договори чија в,редност изне^ 

гуна: 

Динари 
до 10.000 динари 150 -
од 10.000 до 50.000 динари ЗС1) . 
од 50.000 до 150.000 динари 600 
од 150.000 до 250.000 динари 1.000 -
преку 250.000 дина,ри 1/2%. ' 

Ако не може вредноста на договорот 
да се процени 250 

2) За заверка' на продолжни договори се плаќа 
50% такса од точ. 1 на овој тарифен број. 

^ - х ^ Динари 
3) За заверка на полномошно 90 
Забелешка: Оваа такса нема д^,с.е плаќа за завер-

ка на договорите за уч-ње по Законот за уччажедкхв 
во стопанството." 

10) Тарифниот број 41 се менува и гласи: 
„За составање приватни исправи кај државните ор-

гани се плаќа: 
Динари -

1) за полномошно 250 ' 
2) за други договори чија вредност 

изнесува: . 
до 10.000 динари 250 
од 10.000 до 50.000 дина,ри 500 С 
од 50.000 до 150.000 динари 1 . 0 0 -

А. од 150.000 до 250.000 дина,ри 1.500 ^ 
преку 250.000 динари 1% С 

Ако не може вредноста на договорот 
да Ѕе процени 500 

3) За тестаменти: 
Динари 

а) составени во надлештво 2.000 -
б) составени вон надлештво - 4.000 ' 

4) за инвентари од половина табак — 100 
5) за други исправи' 200." 
11) Тарифниот број 59 се менува и гласи: 
„Ако ,копирањето и препишувањето од тарифните 

броеви 54—58 ги врши установата или претпријатието 
преку свој стручен службеник, ќе се наплатува па име 
такса само 50% од износите пропишани во овие та-
рифни броеви." 

12) Во тарифниот број 60 последниот став се ме-
нува и гласи: 

„За претставки и пријави со кои се бараат копии, 
преписи, изводи или услуги што се цитирани во та-
рифните броеви 54, 56—59, се плаќа такса од та,риф-
ниот број 1 на оваа тарифа." 

Член 2 
Таксите што се наплатуваат кај судовите се наго-

л е м у в а ^ и тоа: 
1) В 0 граѓанската парнична и извршна постапка -г-

два пати, осем таксите во бракоразводни спорови кои 
се паголемуваат — три пати. Таксите во споровите аа 
утврдување татковинство, за определување и утврду-
вање на издршката (алиментација) не се наголекуваат. 

2) Во в опна рн инката постапка таквите што се опре-
делени во проценти — два пати, а другите такси чт 
пет пати. По исклучени^ следните такси се наголему-
в а ? : 

а) за жалби - три пати; 
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т 

2.000 

200 

б) за оставање, чување, отворање и прогласу-
вање тестамент, како и за составање договори се пла-
ќа такса по односните тарифни броеви од Законот за 
таксите; 

в) за потврда дека е п,реводот заверен од посто-
јанен толкувач — десет пати. 

Таксите за утврдување на издршката не се наго-
лемуваат. 

3) Во вонпарничната постапка но земјишно-кни-
жните предмети: 

а) за уписа во земјишни книги такстите опреде-
лени во проценти — два пати, а другите такси — де-
сет пати; 

б) за поднесеш, записници и жалби - пет ,пати; 
в) за изводи од земјишни книги, исправки и 

дополнувања на изводи, како и за одлуки по попла-
ките во предизвикувачки постапка — десет пати 

4) Во кривичната постапка по приватни тужби — 
два пати. 

5) Таксите за откажување полномошно, разгледу-
вање зав,ршени акти, судски сведоџби и потврди, тол-
кувачи — (пет пати. 

6) Таксите за изземање на судските органи, чие се 
наголемуваат. ^ „̂ 

Член 3 - ' ' . -
Точките 1, 3, 5 и 10 Наредбата на Министерот 

на финансиите . јвлгФЕРЈ^зЅ таксите за заштита на па-
"чадпти"," м у с т р а модели и жигови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/47) се менуваат и гласат: 

--—" Динари 
„1) За претставки со кои се бара за-

штита на патенти, мустра, модели и жи-
гови се плаќа 

3) За заштита на дополнителен патент 
се плаќа еднаш за секогаш 

5) За заштита на мустра, модели и 
жигови се плаќа годишно 

10) Ако не се платат годишните та-кси г.о опреде-
лениот срок, можат да се платат во натамошниот срок 
од т,ри месеца со наплата на редовната такса наголе-
мена за 25%. Во спротивно п,рестанува заштитата. 

Овие такси можат да се платат и во продолжен 
срок од шест месеци по истекот на дополнителниот 
срок од три месеца во трострук износ на редовната 
такса." 9 

Член 4 
Членот 1 од Уредбата за таксите што се наплату-

ваат од пловилата на внатрешната пловидба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 43/47) се менува и гласи: 

„Од пловилата на внатрешната пловидба (речни, 
канадски и езерски) се наплатува во корист на држа-
жавата следна такса: 

За вршење трговски операции во пристаништа, 
стоваришта и на која и да било друга точка на брегот, 
и тоа за 30 дена: 

Динари 
а) за пловилата со сопствен погон од 

секоја означена ефективна коњска сила — 9 
б) за пловилата без сопствен погон од 

секоја тона носивост — 6 
За една година оваа такса изнесува за пловилата 

под точ. а) динари 60, а за пловилата под точ. б) ди-
нари 50 од означената коњска сила односно тона на 
носивост." 

Член 5 
Почнувајќи од 1 јануари 1952 година се укинуваат 

сите ослободувања од такси на државните стопански 
претпријатија, селанските работ,ни задруги, други за-
други и нивните сојузи и претп,ријатијата на опште-
ствените организации. 

Член 6 
Се ослободуваат од плаќање такси домаќинствата 

кои плаќаат до 150 динари данок на доход на едан 
чаен од домаќинството, а најмногу 750 динари за це-
лото домаќинство. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила на 1 ноември 1951 

година. 
31 октомври 1951 година 

Бел,град 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Ма,ршал џа Југославија 

Јосип Броз -ппо , с. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ. 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 
Министер на правосудието на ФНРЈ, 

Фране Фрол, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за сообракај 
и врски, 

Крсто Попивода, с. р. ѕ 

/ 
У 

461. 
Ица 'с/пГова. шг чл. 6 од Уредба га за ек;;;чVI. ^ е 

договори во 'стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 103/46) и "л. 39 од Основната уредба за градење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/48), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА РАЗРАБОТКА НА ГРАДЕЖНИОТ ДЕЛ ОД 

ДРЖАВНИОТ ПЛАН ЗА 1952 ГОДИНА 

1. Врз основа на усвоениот градежен дел од Др-
жавниот план за 1952 година непосредните инвеститори 
во соработка со непосредните изводачи на градежните 
работи ќе изработат насловна списоци на градежните 
објекти од Државниот 1;лан за 1952 година по инве-
стиционите и градежните објекти. 

2. Непосредните инвеститори за објектите од Др-
жавниот план за 1952 година треба веднаш да склучаг 
преддоговор!! со изводачите на градежните работ I за 
извршување на целиот градежен дел од Државниот 
план за 1952 година. 

Ако непосредните инвеститори за објектите од Др-
жавниот план располагаат со потребна техничка доку-
ментација, ќе склучат веднаш договори со нзводачите 
на градежните работи за ивошувпње на целиот гра-
дежен дел од Државниот план за 1952 година. 

3. Изводачите на градежните работи ќе изработат 
врз основа на расположивата техничка документација 
биланси на работната сила и на материјалите за инве-
стиционите објекти. 

Од вкупниот биланс на материјалите за инвести-
ционите објекти изводачите на градежните работи ќе 
им испратат на непосредните инвеститори само биланси 
за следните материјали: бетонско железо, железнички 
шини со прибор, црн лим, поцинкуван лим, безшавни 
1-сг-':ч црни и поцинкувани, главни цевки, леани цевки 
и фг-зонски делови, цемент, азбестно-цемецтнн произ-
вод./, сечена граѓа, делкана граѓа, обла граѓа, селски 
и одделно дслкани прагсзи. 

4. Непосредните инвеститори ќе изработат рекапи-
тулација па билансите на материјалите од точ. 3 ст. 2 
на ева напатствие по инвестиционите објекти и ќе го 
испратат до основните инвеститори заедно со наслов-
ните списонч ма градежните објекти, а со тоа ќе ги 
испратат и билансите на материјали на секој изводач 
на градежните работи. 

- Основните инвеститори ќе изработат рекапитула-
ции по инвестиционите објекти за територијата на се-
која народна република со анализа. 

5. Основине инвеститори (и сојузните) ќе ги ис-
пратат до надлежните стопански совети на народните 
републики: 

а) насловните списоци на градежните објекти од 
Државниот план за 1952 година по инвестиционите и 
градежните објекти со рекапитулација по инвестици-
оните објек!и; 
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б) билансите за материјалите од точ. 3 ст. 2 на ова 
напатствие по инвестиционите објекти со билансите на 
секој изводач на градежните работи, како и рекапиту-
лација но инвестиционите објекти. 

о. Основните инвеститори ќе ги испратат до глав-
ните инвеститори само насловните списоци на градеж-
ните објекти од Државниот план за 1952 година. 

7. Насловните списоци на градежните објекти од 
Државниот план за 1952 година ќе се состгваат според 
образецот „НС , ; кој е составен дел од ова напатствие. 

Образецот НС го пополнуваат за секој инвести-
ционен објект непосредните инвеститори во соработка 
со изводачите на градежните работи и со проектантите, 
внесувајќи ги поименично сите градежни објекти по 
одобрение од градежен дел од Државниот план за 
1952 година. 

Исто така, п,роектните претпријатија и иаводачите 
на градежните работи должни се да (пополнат образец 
НО за градежните објекти од Државниот ,план за 1952 
1 тд и на за кој склучиле пред,гово,ри или договори со 
непосредните инвеститори. Еден примерок од образе-
цот ќе го задржат за себе, а вториот ќе го испратат 
до државниот орган под чија стопанска управа се на-
оѓаат. 

Непосредните инвеститори должни се да изработат 
одделен насловен список за челични конструкции за 
секој инвестиционен објект. 

Левата и средната рубрика од заглавието на обра-
зецот НС ги пополнува инвеститорот, а десната рубри-
ка проектното претпријатие, односно нзводачот на гра-
дежните работи. 

Во колоната 2 — „Наименување" се запишува 
прво називот и местото на градење на инвестициониот 
објект, а потоа називот на поодделни градежни објекти, 
без обзи,р да ли се новоградба или продолжување на 
работите врз основа на одобрениот градежен дел од 
Државниот план за 1952 година. 

Градежните објекти се цитираат по ред по важ-
носта, и тоа прво објектите од кои зависи почетокот 
на производството, а потоа по ред сите градежни објек-
ти за капиталната изградба, со тоа што за станбени 
згради треба да се состават одделни насловни списоци 
на градежните објекти. 

Кај нови железнички линин (како инвестициони 
објекти) ќе се цитираат како градежни објекти долниот 
строј (вклучително помали мостови и тунели) горниот 
строј, а поименично ќе се цитираат само големи мо-
стови и тунели. Зградите се искажуваат групно но де-
лниците и по големите станици и ложилници (со цити-
рање бројот на зградите), а поименично ќе се искажат 
само големите згради. 

Кај хидроелектрични централи ќе се искажат по-
одделни градежни објекти, како што се водојажи, оби-
колен тунел, доводен канал, згради за електрична цен-
трала со помошните објекти. 

Како градежни работи во смисла на ова напатствие 
не се сметаат: 

1) зидање индустриски печки, 
2) копање дупки за садници и за пошумување, 
3) криење ливаѓс, риголување лозја, матнчници за 

лоза, 
4) одржување мелиорациони објекти и регулирање 

водотеченија, 
5) подавање телеграфско-телефонски линин, 
6) челични конструкции, 
7) далекуводи — за далекувод;! треба да се внесе 

во I радежниот дел од инвестициите инвестиционата 
сума која се однесува до столбовите и до работите 
во врска со подавањето на столбовите (ископ, темел 
и др.). 

1!и;естицисната сума која се однесува до набав-
ката и монтажата на -изолаторите, телови за далеку-
в о д и друго треба да се внесе во спремата. 

Кзј изработката на рекапитулација по гранката на 
с а д е н и о т вид дејност што ја составаат основните ин-

веститори, во колоната 2 „Наименување" се запишува: 
- називот на гранката на основниот вид дејност 

" — вкупно 
- називот на инвестициониот објект „А" 
- називот на инвестиционен објект ,,В" 

итн. 
Во колоната 3 се запишува шифрата на поткате-

гсријата на секој градежен објект по Номеклатурата 
за извештајна служба на градежништвото на Сојузната 
управа за евиденција од 1 јули 1950 година страна 3, 
4, 5 и 6. 

Во колоната 4 се запишува за секој градежен 
објект шифрата која претставува податок за каракте-
рот, и состојбата на и-зградбата и состојбата на тех-
ничката документација. 

Потребните податоци се внесуваат во колоната 4 
по следните шифр,и: 
за карактерот на изградбата 

— нови објекти (без обзир кога се започнати 1 
— реконструкција" и адаптации 2 
— големи поправки — 3 

за состојба на изградбата 
— за објектите чие градење почнало пред 

1952 година, ќе се заврши во текот на 1952 година а 
— за објектите чие градење почнало и се за-

вршува во 1952 година б 
— за објектите чие градење почнало во 1951 

година или порано, а ќе се заврши после 1952 
година — — — ц 
за состојбата на техничката документација 

— постои изработена програма за изградба 1 
— поетон изработен идеен проект 2 
— постои изработен идеен проект со пред-

сметка 3 
— постои изработен главен проект — — — 4 
— постои изработен главен проект со пред-

сметка 5 
Ако е извршена ревизија на проектот, на овие бро-

еви се додава уште и буква „р". 
Пример: шифрата 1а —- 5р, значи нов објект чие 

градење почнало пред 1952 година, а ќе се заврши во 
текот иа 1952 година и за кој постои ревидиран главен 
проект со предсметка. 

Во колоната 5 и 6 се запишуваат податоците за 
градежната големина. 

Во колоната 5 ќе се земе за единица на мерка 
онаа единица која е искажана за соодветните подка-
тегории на градежните објекти во Номенклатурата за 
кзвештајна служба на градежништвото на Сојузната 
управа за евиденции од 1 јули 1950 година. 

Во колоната 6 се запишува и вкупната градежна 
големина. 

Под градежна големина се подразбира корисната 
поврвнина на сите етажи од наполно завршениот 
објект. 

Во колоната 7 се запишуваат вредностите на гра-
дежните работи во ООО динари без децимали, по по-
ниските цени формирани без применувањето на факто-
рите пропишани во Наредбата за цените па материјали 
за градење наменети за инвестиции („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/51), и тоа: 

— за вкупните инвестиции од е,-на гг-: ика на основ-
ниот вид дејност на те,риторијата на народната репу-
блика; 

— за инвестициите на еден инвестиционен објект; 
— за инвестициите па поодделни градежни објекти. 
Во колоната 8 се запишува срокот за изградба на 

секој градежен објект. Кај помали инвестициони об-
јекти срокот на изградбата може да се запише за це-
лиот инвестиционен објект. 

Во колоната 9 се запишуваат еден под /,,Југ \ -
зивите: 
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— на непосредниот инвеститор, и тоа со наимену-
вање на инвестициониот објект од колоната 2, а пред 
називот се става буква „и"; 

— на проектното претпријатие со наименување на 
инвестициониот или градежниот објект од колоната 2, 
а прет називот се става буква „п"; 

— на градежното претпријатие (на изводачот нг 
градежните работи), и тоа со наименување на инвести-
циониот или градежниот објект од колоната 2, спрема 
тоа: дали за поодделни градежни објекти се разни 
изводачи на градежни работи, а пред називот се става 
буква „г". 

На грбот од образецот се запишуваат адресите на 
главниот проектант, на изводачот на градежните рг 
боти и на надзорниот орган. 

8. Материјалниот биланс се состава по образецот 
МБ кој е составен дел од ова напатствие. 

Образецот.се пополнува на следен начин: 
а) изподачот на градежните работи (градежното 

претпријатие или непосредниот инвеститор за работите 
во режија) запишува во колоната 2 „Наименување" на-
зив на инвестициониот објект, а Л) колоните 3—18 по-
требни количини на материјали за градежни и подгот-
вителни работи што ги изводи на инвестициониот 
објект. 

Градежното претпријатие го испраќа пополнетиот 
образец до непосредниот инвеститор; 

б) непосредниот инвеститор ги запишува во коло-
ната 2 ,,Наименување" називите на изводачите на гра-
дежните работи на инвестициониот објект, а во коло-
ните 3 до 13 потребните количини на материјали и 
искажува су.чариум за инвестициониот објект. Во за-
г л а в и е ^ „за" се запишува називот на инвестициониот 
објект; 

з) основниот инвеститор ги запишува во колоната 
2 ,,Наименување" називите на сите инвестициони об-
јекти, а во колоните 3 до 18 потребните количини на 
материјали и искажува сумариум за основниот инве-
ститор. Во заглавието ,,за" го запишува називот на 
основниот инвеститор и шифрата на гранката на основ-
ниот вид дејност; 

г) стопанските совети на народните репубилки — 
главните управи за план — во колоната 2 „Наимену-
вање" ги запишуваат називите на основните инвес 
тори со потребните количини на материјали и иск?хг 
ваат сумариум за народната република. Во заглг.з:-к ) 
„за" се запишува називот на народната република. 

9. За станбени згради по инвестиционите о б ј е к т 
чии инвестиции се дадени како составен дел од град -
жниот дел на Државниот план за 1952 година трег I 
да се искажат: 

а) одделните насловни списоци на градежни те, 
објекти што треба да се состават во сето како што е 
цитирано во точ. 7 на ова напатствие; 

б) материјалниот биланс заедно со билансот на ма-
теријали за другите објекти на Државниот план 

10. Непосредниот инвеститор го испраќа до основ-
ниот инвеститор за инвестициониот објект: 

а) насловннот список на градежните објекти, со 
тоа станбените згради да бидат одделно искажани; 

б) сумарниот биланс по инвестициониот објект 
за материјалите цитирани во точ. 3 на ова напатствие 
со прилози ,на биланси на поодделни изводачи на гра-
дежните работи; 

в) одделно насловниот список за челични кон-
струкции. 

11. Основниот инвеститор испраќа до стопанскиот 
совет на народната репубилка — до главната управа 
за план: 

а) рекапитулација по инвестиционите објекти, со 
тоа станбените згради да бидат одделно искажани; 

б) рекапитулација на билансот за цитираните ма-
теријали во точ. 3 на ова напатствие; 

в) сите прилози што ги испратил непосредниот ин-
веститор средени по инвестиционите објекти; 
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г) анализа; 
д) одделна рекапитулација за челични конструкции. 
12. Стопанскиот совст на народната република — 

главната управа за план — треба да испрати до 15 но-
ември 1951 година: 

1) До Стопанскиот совет на ФНРЈ — до Главната 
управа за план — рекапитулација на градежниот дел 
од Државниот план за 1952 година по основните инве-
ститор I со анализа, со тоа станбените згради да бидат 
Г ЈДС.-НО искажани; 

2) До Советот за градежни работи на Владата на 
ФНРЈ и до советот за градежни и комуналии работи 
н . и,.родната република: 

а) рекапитулација на Државниот план за 1952 го-
дина по основните инвеститори, со тоа станбените 
згради да бидат одделно искажани; 

б) рекапитулација на билансот на материјалите по 
материјалите цитирани во точ. 3 на ова напатствие; 

в) насловните^описоци на градежните објекти сре-
дени по инвестиционите објекти, а до Советот за гра-
дежни работи на Владата на ФНРЈ во два примерка; 

г) материјалниот биланс за секој инвестиционен 
објект со прилозите на билансот на материјалите на 
секој изводач на градежните работи (оригинален при-
мерок), и тоа само за материјалите цитирани во точ. 3 
па спа напатствие; 

д) анализа; 
ѓ) одделна рекапитулација за челични конструкции 

со прилозите на насловните списоци по инвестиционите 
објекти. 

13. Советот за градежни работи на Владата на 
ФНРЈ ќе ги испрати до Државната инвестициона банка 
на ФНРЈ насловните списоци на градежните објекти 
ма градежниот дел од Државниот план за 1952 година! 
по народните републики до 10 декември 1951 година. 

14. Ова напатствие ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

С. бр. 5195 
10 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, с. р. 

\ X 

„ р о с н о в а на чл. 17 од Уредбата за трошковите 
1гћ државните трговски претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/51) и чл. 25 од Уредбата за поодува-
њето на стопанските претпријатија што вршат промет 
со селско-стопански производи како и за платите на 
персоналот запослен в 0 тие претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/51), а во врска со Уредбата за 
податоците на деца и со Уредбата за парична надокна-
да наместо бонови за прехрана („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/51), во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
НАЧИНОТ НА КОЈ ЌЕ ГИ ПРЕСМЕТУВААТ И 

ПОКРИВААТ ДРЖАВНИТЕ ТРГОВСКИ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА, 
ПАРИЧНИТЕ НАДОКНАДИ НАМЕСТО БОНОВИ ЗА 

ПРЕХРАНА И ИНДУСТРИСКИТЕ БОНОВИ 

I. Државните трговски претпријатија за промет со 
индустриски стоки 

1) Државните трговски претпријатија за промет со 
индустриски стоки (во натамошниот текст претприја-
тија), покрај трошковите на трговијата пропишани со 
Уредбата за трошковите на државните трговски прет-
пријатија, од определената индивидуална маржа ги 
покриваат и: 

с) па.ричните надокнади наместо бонови за пре-
XI" \ - Г И П ^ Т И Р Г - Т Г Е Т О ПО п р о п и с и т е 

од Уредбата за парична надокнада наместо бонови ла 
прех,рана; 

б) придонесот на фондот за исплата на детскиот 
додаток по прописите од Уредбата за додатоците па 
деца; и 

в) износот што и го плаќа на Народната банка 
на ФНРЈ за индустриски бонови, кен им ги изда.ва 
претпријатието на своите работници и службеници. 

2) Издатоците од точ. 1 на ова напатствие п,рет-
пријатието ги обезбедува во својот фонд на платите 
и ги исплатува како постојаниот дел од платите. 

Ако претпријатието нема средства во фондот на 
платите за месец ноември за да ги п о л у т и то-
пите од точ. 1 на ова напатствие, потребните средства 
ќе ги обезбеди од кредитот што ќе го добие од На-
родната банка на ФНРЈ, со тоа што ќе го врати тој 
кредит од средствата на фондот на платите, кои ќе ги 
оствари од маржата пресметана во смисла на точ. 3 од 
ова напатствие. 

3) За да се обезбедат средствата за покривање 
на сите трошкови на трговијата, вклучувајќи ги и из-
датоците од точ. 1 на ова напатствие, органите надле-
жни за определување индивидуални маржи ќе извр-
шат ревизија на досегашните маржи и ќе определат 
нова стопа на индивидуалната маржа за секое прет-
пријатие најдоцна до 30 ноември 1951 година. 

Новата маржа, определена во смисла па претход-
ниот став, претпријатијата ќе ја пресметуваат на сиот 
промет од 1 ноември. Разликата помеѓу новата и до-
сегашната маржа на прометот што ќе го извршат од 
1 ноември до денот на определувањето на новата 
маржа и па запасите што ќе се затекнат на денот на 
определува њето на новата маржа, претури'а нгг.т. ' е 
ја пресметаат И наплатат од своето конто на ра?" " е 
во цената. 

4) За да се обезбедат средствата за покривање на 
сите трошкови на трговијата, вклучувајќи ги издато-
ците од точ. 1 на ова напатствие, со одделни преписи 
ќе се определат нови рабати за производите со един-
ствени цени во продажбата на мало, со тоа што ќе 
важат тие рабати од 1 ноември 1951 година. 

Ако претпријатијата што поодуваат со производи 
со единстве,ни цени во продажбата на мало не рас; 
л ага ат во месецот ноември со достаточни средства а 

-покривање на издатоците од те-г. 1 на ова нгнгтстр"^ 
по нивно барање Народната банка на ФНРЈ ќе им 
одобри потребен кредит. Овој кредит односните прет-
пријатија ќе го вратат од остварените наголемени ра-
бати. 

II. Претпријатијата за промет со селско-стопански 
производи 

5) Претпријатијата за промет со селско-стопански 
производи (во натамошниот текст претпријатија) ги 
покриваат издатоците од точ. 1 на ова напатствие од 
остварената разлика помеѓу набавната и -цродавната 
цена. 

6) Од остварената разлика помеѓу набѕвнг.гл и 
продажната цена претпријатието го подмирува г и л -
несот ѕа амортизација и материјалните трошкови на 
набавката и продажбата и го внесува во сво;от фонд 
на платите постојаниот дел на платите, ка::о и изда-
тоците од точ. 1 па ова напатствие. 

Од остатоците на разликата во ценета претприја-
тието ја внесува во фондот на платите и -палената по-
меѓу досегашниот постојанен дел на платите и изно-
сите на полни основни плати. 

Износот на разликата во цената што ќе преостане 
после подмирувањето: а) придонес за амортизација, 
б) материјални трошкови на набавката и продажбата, 
в) издатоци од тон. 1 на ова напатствие, и г) износ 
на полни основни плати — претставува добив на прет-
пријатието, што ја распределува претпријатието: 

а) за наголемување ф-ондот на платите на прет-
пријатието; 

Р с 
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о) за уплата во фондот за рационализација на 
претпријатието; 

в) за уплата во резервниот фонд на претприја-
тието. 

7) Делот од добивот што го внесува претпријати-
ето но фондот на платите се пресметува по оваа та-
бела: 

Добив на претпријатието с н . 
по еден работник С 1 0 п а з а / 1 а Ј м а л и з к о с 3 3 

о д р е н о службеник ^ с м е т к а фондот на платите 

1 2 3 
до 5С0 60% 

од 501 II 1000 55% дин. 300 
II 1001 1) 1500 50% II 550 
и 1501 II 2(00 45% II 750 
1) 2001 II 2500 40% () 900 
П 2501 II зооо 37% II 1000 „ 3001 II 3500 35% II 1110 
11 3501 II 4 ООО 33% II 1225 
II 4001 „ 4500 31% II 1320 
II 4501 II 5000 30% II 1395 
II 5001 II 6000 28% II 1600 „ 6001 II 7000 25% „ 1680 
II 7001 „ 8000 23% II 1750 „ 8001 II 9000 22% II 1840 
51 9001 II 10000 21% II 1980 

За секои натамошни 100 дин. добив по еден ра-
ботник односно службеник во фондот на платите се 
внесува 10 динари. 

Во фондот на платите се внесува износот што се 
добива со применување на стопите од колоната 2 на 
износот на добивот во колоната 1, а најмалу износот 
кој е означен за соодветната стопа во колоната 3, со 
тоа што за. секои натамошни 100 динари добив преку 
износот на добивот од 10.000 динари по еден работник 
односно службе,ник да се внесува во фондот на пла-
тите уште 10 динари. 

8) Ако претпријатието нема во месецот ноември 
достаточно средства за подми,рување на издатоците 
од точ. 1 на ова напатствие, тоа ќе ги покрие овие 
издатоци од средствата на резервниот фонд. Ако ни 
средствата од резервниот фонд не се достаточни за 
тоа, претпријатието ќе ги обезбеди потребните сред-
ства од кредитот добивен од Народната банка на 
ФНРЈ. Добиваниот кредит претпријатието ќе го врати 
од остварените разлики помеѓу набавните и п р е д а -
ните цени. 

ЈП. Заеднички одредби 
9) Индустриските бокови претпријатието ќе им ги 

издава на своите работници и службеници на досега-
шниот начин, со тоа што ќе и плаќа на Народната 
банка противвредност за тие бонови. 

10) При правдањето на издадените индустриски 
боне-ви претпријатието е должно да и го поднесе на 
Народната банка на ФНРЈ и својот платен список. 

Со упоредба на (податоците од списокот на потро-
шувачите и податоците од платниот список Народната 
банка на ФНРЈ проверува и потврдува на платниот 
список дека претпријатието требувало и уплатило ин-
дустриски бонови за сите лица што имаат право на 
прием на тие бонови. 

IV. Завршни одредби 
П ) Ова напатствие ќе се п,рименува од 1 ноември 

1951 година, на кој ден престануваат да важат про-
писите што се во спротивност со него. 

Бр. 14727 
30 октомври -1951 година 

Белг,рад 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Министар на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

, 4 ^ 3 . 
Врз основа на чл. 21 од Уредбата за додатоците 

на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51), про-
пишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 

ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА 
Со член 1 

1) Како уживатели на пензија се сметаат и ужи-
вателите на помошт наместо пензија определени по 
поранешните прописи за социјалното осигурување и 
по прописите за пензионисање на државните службе-
ници или од страна на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ и од президиумите на народните 
скупштина! на народните републики. 

2) Воените инвалиди од војната од V и VII група 
имаат право на додаток на деца без обзир дали при-
маат полна инвалиднина или половина инвалиднина, 
ако ги ис,полнуваат условите за Овој додаток по про-
писите од уредбата. 

Со член 4 
3) Задругите кои во смисла на чл. 4 од Уредбата 

за додатоците на деца ќе одлучат да им ги обезбедат 
на своите членови додатоците на деца, треба за тоа 
да поднесат писмена пријава до надлежниот околиски 
(градски, реонски) орган за социјално осигурување. 

Правото на додаток, под условите пропишани со 
уредбата, се обезбедува од прзиот ден на следниот 
месец по поднесената пријава, од кој ден е должна 
задругата да го уплатува пропишаниот придонес. Овој 
придонес задругата е должна да го плаќа за целокупт 
ното свое членство, а го уплатува заедно со другиот 
придонес за социјално осигурување. 

Правото на додаток припаѓа само за оние месеци 
за кои е уплатен придонесот. 

Со член 7 
4) Под инвалиднина во смисла на Уредбата за до-

датоците на деца се подразбираат: инвалиднината од 
III група определена по Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и нивните 
фамилии, инвалиднините од I до VII група и фами-
лијарните инвалиднини по прописите за воените инва-
лиди од војната и за мирнодопските војни инвалиди, 
за инвалидите на Народната милиција, на предвојнич-
ката обука и противавионската зштита. 

5) Лицето кое има право на додаток на деца по 
основот на пензија и инвалиднина може ова право да 
го остварува само по еден од овие основи. 

При поднесување пријава за овој додаток, кори-
сникот е должен да поднесе писмена потврда дека тој 
додаток не го прима по некој друг основ. 

6) Уживателите на пензија односно на инвалид-
нина должни се при влегувањето во работен однос да 
го известат работодателот дека додатокот на деца им 
се исплатува со пензијата односно инвалиднината, При 
примањето на пријавата за додатокот на деца работо-
дгтелот е должен да провери, дали подносителот на 
пријавата е уживател на пензија или на инвалиднина. 
Лицата кои не ќе пријават при влегувањето во рабо-
тен однос дека се уживатели на пензија или инвалид-
нина, како и работодателите кои при примањето на 
пријавата не ќе ги проверат овие околности, одго-
ворни се во смисла на одредбата од чл. 19 ст. 3 на 
Уредбата за штетата настаната поради двострука ис-
плата на додатокот на деца. 

Со член 8 
7) Како деца без родители се сметаат, согласно на 

Задолжителното толкување на чл. 14 ст. 2 од Законот 
за социјалното осигурување на работниците и слу-
жбениците и нивните фамилии, бр. 1465 од 22 јуни 1950 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/50) и Задол-
жителното толкување на чл. 14 ст. 2 од Законот за 
социјалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии бр. 416 од 17 март 19,31 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/51) и децата 
што имаат еден или обата родитела, ако ја напуштил:^ 
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родителите земјата или се во непознато место, или ако 
се неспособни за работа а немаат имот од кој би мо-
желе децата да се издржуваат. 

8) Како редовно школување на виши школи, врз 
основа на кое припаѓа правото на додаток на деца, се 
Збма и школувањето на абитуриенски курс. 

9) За децата што ќе станат неспособни за работа 
После наполнетите 14 години — ако не се на школу-
вање, -односно после 25 години — ако биле на шко-
лување, не припаѓа правото на постојанен додаток на 
деца. Ова важи и за децата за кои по поранешните 
прописи е признат постојаниот паричен додаток после 
наполнетата 25 година. 

Со член 9 
10) Селско-стопански имот преку 2 хектара обра-

ботива земја, чији сопственик односно даночен обврз-
ник е лицето од чл. 1 или 4 на Уредбата за додатоците 
на деца или неговата поблиска фмилија (брачен другар 
И деца) која е во, исто домаќинство со овластеникот, 

' ѓо исклучува правото на постојанен додаток на деца, 
без обзир дали тоа лице или неговата фамилија жи-
веат на својот имот. 

Министерот на финансиите на народната република 
!МОже, во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, за поодделни реони каде што се приходите од 
обработениот селско-стопански имот особено слаби, 
да определи да не го исклучува правото на додаток па 
Деца и имотот поголем од 2 хектара, ако доходот од 
то ј имот што подлежува на данок не преминува 3.000 
динари годишно по еден член на домаќинството. 

Доходот што преминува З.ООО динари годишно по 
еден член на домаќинството го исклучува правото на 
постојанен додаток на деца, ако лицето од чл. 1 и 4 на 
споменатата уредба или член на неговата поблиска фа-
милија е сопственик односно даночен обврзник на сел-
ско-стопански имот помал од 2 хектара и живее на тој 
имот или фамилијата му живее на имотот. 

Кога лицето од чл. 1 или 4 на Уредбата за додато-
ците на деца, односно кога фамилијата од тоа лице 
живее во заедничко домаќинство со фамилии на род-
нини на селско-стопанскиот имот чии што сопственик 
односно даночен обврзник не е лице од чл. 1 или 4 на 
таа уредба нити негов брачен другар туку се соп-
ственици односно даночни обврзници нивните род-
нини, а кој имот по својата обработива поврвнина или 
ПО доходот кој подлежува на данок би го исклучувал 
правото на постојанен додаток на деца, за определу-
вање правото на постојанен додаток ќе се земе само 
сразмерниот дел од обработивата поврвнина, односно 
сразмерниот дел од доходот кој отпаѓа на лицето од 
чл. 1 или 4 на споменатата уредба заедно со неговата 
фамилија. Сразмерниот дел се установува така, што 
вкупната поврвнина односно вкупниот доход се дели 
на онолку делови колку има задругари во домаќин-
ството, при што на секој задругар заедно со неговата 
поблиска фамилија отпаѓа по еден дел. На пример, ако 
на селско-стопански имот од 7 хектари живеат во за-
едничко домаќинство (задруга), покрај лицето од чл. 1 
или 4 на споменатата уредба и неговата побл.иска фами-
лија, уште и неговите родители и двајца браќа, од кои 
еден е оженет и има деца а другиот е неженет, поврв-
нината на имотот се дели на четири еднаква дела, т. е. 
еден дел на лицето од чл. 1 или 4 на уредбата со не-
говата поблиска фамилија, вториот дел на родителите, 
третиот дел на оженетиот брат со фамилијата, а четвр-
тиот дел на неоженетиот брат. Во овој случај би по-
стоело право на постојанен додаток доколку се одне-
сува до поврвнината на имотот, оти сразмерниот дел 
од имотот кој отпаѓа на лицето од чл. 1 или 4 од уред-
бата не преминува 2 хектара. 

Меѓутоа, бидејќи во случаите кога е имотот помал 
од 2 хектара правото на постојаниот додаток зависи и 
од висината на доходот, тоа во претходниот пример 
мора да се утврди уште и доходот што отпаѓа на ли-
цето о д чл. 1 односно 4 на споменатата уредба заедно 
со неговата фамилија, што се утврдува на ист начин, 
т. е. со делба на вкупниот доход на домаќинството кој 

^одлежува на данок на четири еднаква дела. Така до-
бавениот износ на доходот кој от,паѓа на лицето од чл. 
1 односно 4 на уредбата и неговата поблиска фамилија 
се дели потоа на онолку делови од колку членови се 
состои неговата поблиска фамилија, во која влегуваат 
членовите на фамилијата споменати во Решението за 

,висината на доходот што го исклучува правото на по-
стојаниот додаток па деца („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 48/51). Ако така утврдениот дел од доходот го 
еден член на поблиското домаќинство не поеминува 
З.ООО динари годишно, постои право на постојанен до-
даток на деца. 

Вршењето на приватна професионална дејност с Ј 
страна на секое лице од чл. 1 и 4 на уредбата го исклу-
чува правото на постојанен додаток на деца без обзир 
на висината на приходот од таа дејност. Во тој псглех 
изедначени се со лицата во работен -однос уживате-
лите на пензии и на инвалиднини како и сите други 
лица од чл. 1 и 4 на уредбата. 

Имотот и приходите од имотот на брачниот дру-
гар, кои влијаат на правото на постојаниот додаток на 
деца се проценува на ист начин како и за овластеникот 
Приходот на брачниот другар оц приватна професио-
нална дејност го исклучува правото на постојанен до-
даток на деца, ако чистиот приход го преминува изно-
сот од 2.СОО динари месечно по еден член на домаќин-
ството. Другите приходи на брачниот другар (плата, 
пензија, инвалиднина и др.) не влијаат на правото на 
овластеникот на постојаниот додаток на деца. 

11) За утврдување виси,ната на доходот во смисла 
на претходната точка се зема доходот што служел како 
даночна основица во последната година за која е из-
вршен разрез на данокот. До натамошната одредба ќе 
се зема доходот што служел за разрез на данокот за 
1950 година. 

С 0 член 10 
12) Во работен стаж потре,бен за здобивање пра-

вото на додатокот на деца се смета сето време кое се 
ч засметува во стаж по прописите за социјалното оси-

гурување. 
13) Ако работникот односно службеникот неоправ-

дано изостане од работа повеќе од 15 дена непреки-
нато, го губи правото на постојанен додаток на деца 
(паричниот дел и индустриските бонови) по дотога-
шниот стаж и здобива право на тој додаток по новиот 
стаж кој се смета од враќањето на работа на исто или 
на друго место. 

14) Ако работникот или службеникот, кој поради 
неоправдано изостанување подолго од 15 дена го за-
губи правото на постојанен додаток, има стаж од 20 
месеци во последните две години, може да го здобие 
правото на постојаниот додаток по тој стаж осем за 
месецот во кој што неоправдано изостанал од работа. 

15) Се смета дека работниот однос не е прекина-т, 
ако повторното влегување во работен однос дојде во 
срок од 30 дена по престанок на воената обврска од-
носно по престанокот на инвалидноста односно болу-
вањето. 

Вака ќе се постапи и со лицето што ќе го раскине 
работниот однос поради одгледување болно дете кому, 
што е неопходно ова одгледување по налаз од надле-
жниот државен орган на здравствената служба, ако 
повторно влезе во работен однос во срок од 30 дена1 
бидејќи по налазот од истиот здравствен орган пре-
станала неопходноста на тоа одгледување. 

16) Кога после смртта на маж кој имал право на 
постојанен додаток на деца неговата вдовица работи 
или ќе се запосли во срок од 30 дена после смртта на: 
мажот, ќе се продолжи исплатата на овој додаток ма-
кар да го нема вдовицата пропишан,иот работен стаж 
од своето запослување, ако ги исполнува другите усло-
ви за правото На додатокот. Ако во ваков случај не го 
наполнил мажот за време на своето работење стажот 
потребен за здобивање правото на додаток на деца, не 
заложената вдовица и се смета во ста.нат и времето 
на работниот стаж од мажот пред неј^ишто запослување 
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Со чл. 11 
17) Во случаите каде што правото на додаток на 

деца се здобива после 1 ноември 1951 година (новоро-
дени деца, влегување во работен однос пееле 1 ноем-
ври 1951 година на лице со деца и др.) оној брачен 
другар, кому што во смисла на чл. 11 од Уредбата за 
додатоците на деца треба да се исплатува додатокот 
на деца по спогодба на брачните другари, е должен со 
пријавата за овој додаток да поднесе уште и писмена 
изјава од својот брачен другар, заверена од неговото 
претпријатие односно установа, дека овој нема да го 
прима додатокот на деца кај своето претпријатие од-
носно установа. 

Со чл. 12 
18) Еднократниот додаток за спрема на новоро-

дено дете се исплатува и за посвоено новородено дете 
до 6 месеци старост. 

Со чл. 13 
19) Во работниот стаж потребен за здобивање пра-

вото на еднократен додаток за спрема на новородено 
дете се смета сето време кое се засметува во стажот 
по прописите за социјалното осигурување. 

20) Прописите на чл. 9 од Уредбата во поглед Шк 
имотот и приходите што го исклучуваат правото на 
постојанен додаток на деца не се применуваат при 
определувањето на правото на еднократен додаток за 
спрема на новородено дете. 

Со чл. 14 
21) Еднократниот додаток за спрема на новороде-

ното дете може да се исплати пред пороѓајот, ако до 
денот на пороѓајот кој се предвидува ќе биде напол-
нет непрекинатиот работен стаж од една година или со 
прекини 20 месеци во последните две години. 

22) Еднократниот додаток за спрема на новоро-
деното дете се исплатува и во случај кога е детето 
родено во законскиот срок од 10 месеци после смртта 
на корисникот. 

23) Еднократниот додаток за спрема на детето се 
исплатува и за дете родено по престанокот на работ-
ниот однос, ако корисникот во време на раѓањето на 
детето ужива материјално обезбедување поради вре-
мена неспособност за работа поради болест, како и за 
време на служењето на задолжителниот воен срок во 
постојаниот кадар на Југословенската армија ако пре-
станал работниот однос поради влегувањето во посто-
јаниот кадар. 

24) За пороѓај кој ќе дојде во ноември 1951 го-
дина, а за кој е веќе исплатена еднократна поткрепа 
за спремата на детето до 31 октомври 1951 година по 
поранешните прописи, нема да се исплатува разликата 
до износот на еднократниот додаток за сиремата на де-
тето по Уредбата за додатоците на деца. рч 

25) Еднократниот додаток за спрема на новороден4, 
ното дете ќе се исплати и за пороѓај кој ќе дојде за 
време на одобрено бесплатно отсуство на корисникот 
до три месеца. 

26) Еднократниот додаток за спрема на детето кој 
е побаран пред пороѓајот и се исплатува на мајката и 
во случај кога брачните другари живеат одвоено. 

Со. чл. 16 
27) За остварување правото на постојанен дода-

ток на деца корисникот со пријавата поднесува следни 
докази: 

а) извод од матичната книга на родените; 
б)' .потврда на надлежниот народен одбор за тоа, 

дека корисникот го издржува детето; како доказ за из-
држувањето на детето можат да служат и изјави на 
к о л е н и ц и т е заверени од синдикалната подружница; 

'-чД^. потврда од надлежниот народен одбор за имо-
ТОТЧЈ приходите во смисла па чл. 9 од Уредбата за до-
датоците на деца, за корисниците и за членовите на 
поблиската фамилија; 

г) потврда за школувањето односно учењето во 
стопанството — за децата постари од 14 години; 

д) : черение од постојана лекарска комисија за не-
способноста за работа за децата постари од 14 години, 

доколку ваквите деца не се на редовно школување 
или учење; 

ѓ) доказ за посвојувањето — за посвоените деца; 
е) доказ дека таткото ;о признал вонбрачното дете 

за свое (изјава пред суд или пред матичар), односно1 

пресуда во спорот околу татковинствсто — за децата 
родс-ш поп од бракот: 

ж) доказ за стажот — ако се остварува додатокот 
на деца кај органот за социјални грижи (чл. 17 ст. I 
точ. 4 од Уредбата за додатоците на деца). 

2?) За. да го оствари прг.зсто па еднократен дода-
ток за спрема на новородено дете корисникот подне-
сува. со пријавата следни докази: 

а) извод од матичната книга на родените или по-
тврда од лекар дека пороѓајот ќе настапи во срск од 
еден месец; 

б) доказ за посвојувањето — за посвоено дете. 
29) Срокот за застареноста од чл. 16 на Уредбата 

за додатоците на деца нема да се применува на слу-
чаите кои се во тек на решавање по пријавите подне-
сени пред 1 ноември 1951 година. 

Ако правото на додатокот на деца е з лобивеко по 
поранешните прописи, а пријавата е поднесена после 1 
ноември 19.51 година, додатокот може и во тие слу-
чаи да се исплати најмногу за трн месеца уназад сме-
тајќи од почетокот на оној месец во кој што е подне-
сена пријавата. 

30) Во случаите кога се води постапка за востано-
вување правото на пензија односно инвалиднина, сро-
кот за застареноста о д три месеца почнува да тече од 
денот на приемот на решението за правото на пензија 
односно на инвалиднина. Ако пријавата за додатокот 
на деца е поднесена во срок од три месеца од прие-
мот на решението за правото на пензија односно ин-
валиднина, додатокот на деца ќе се исплати од оној 
ден од кој е признато правото на пензија односно ни' 
валиднина. 

31) Додатоците предвидени со Уредбата за дода-
тоците на деца нема да им се исплатуваат на лицата 
што се на служба во странство ни кои им се исплатува 
додатокот на деца по посебни прописи за нивните прп-
надлежности. 

Исто така. овие додатоци на деца нема да им се 
исплатуваат на уживателите на пензии и инвалиднини 
кон живеат постојано во странство. 

у Г \ Со чл. 18 
32) За правото на додатокот на деца се донесува 

рефтгшГс. 
Решението со кое се ускратува правото на дода-

токот на деца мора да му се соопшти на заинтереси-
раното лице во писмена форма со поучување за пра-
вото на жалба. 

Со чл. 23 
33) Децата што биле спречени во редовното шко-

лување со настаните на војните ќе поднесат потврда 
од надлежниот народен одбор дека биле поради наста-
ните на војните спречени да го започнат или продол-
жат редовното школување. 

Со чл. 25 
34) Почнувајќи од 1 ноември 1951 година нема да 

се врши натамошна исплата на поткрепи поради заја-
кнување прехраната на мајката и на новороденото дете 
како ни поткрепи на фамилиите со повеќе деца, што 
се предвидени со поранешните прописи. 

Исто така, од 1 ноември 1951 година нема да се 
врши исплата: на постојаните парични додатоци на 
деца на членовите на занаетчиски задруги и на ри-
барски задруги доколку овие задруги не го обезбедиле 
доброволно правото на додатоците на деца; на лицата 
што се во работен однос со приватни работодатели; 
на лицата што немаат непрекинат работен стаж од 
една година или со прекини 20 месеци во последните 
две години, осем лицата од чл. 22 на уредбата, на 
уживателите на инвалиднини од VIII до X група кои 
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по чл. 14 од Законот за воените инвалиди од војната 
имале право на постојанен паричен додаток на деца, 
како ни на уживателите на пензии и на инвалиднини 
Бои живеат постојано во странство. 

Бр. 24668 
30 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

464 . ' 
Врз основа на чл. 8 од Уредбата за снабду-вање 

на населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48) 
и чл. 20 од Основната уредба за откуп на селеко-сто-

(тонските производи („Службен лист на ФНРЈ", број 
! 38/51), издавам 

И А Р Е Л Б А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРОМЕТОТ СО ЖИТА 

1) Со купување на жита (пченца, 'рж, јачмен, 
овес, пченка и ориз) непосредно од производителите 
со цел на препродажба можат да се занимаваат само 
овластените претпријатија за откуп на жита. Овие 
претпријатија можат да купуваат жита само на своето 
работно подрачје. 

Врз основа на склучениот договор за сметка на 
претпријатијата од претходниот став, како комисио-

нер!! можат да купуваат жита исто така државните 
селско стопански добра и општите земјоделски за-

7) Доколку не се работи За кривично дело, со 
паричка казна до 10.003 динари ќе се казнат: 

а) одговорните лица на претпријатијата и на за-
другите што купуваат или продаваат жита и прера-
ботки од нив противно на прописите од точ. 1 и 2 на 
оваа наредба; 

б) потрошувачот кој купува жита и преработки 
од нив со цел на препродажба или кој купени прои-
зводи препродава противно на одредбата од точ. 5 на 
оваа наредба. 

8) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", на кој ден престанува 
да важи Наредбата за регулирање прометот на белите 
жита и нивните преработ,ки до завршетокот на задол-
жителниот откуп („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/51). 

Бр. 14636 
27 октомври 1951 година 

Белг,рад 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

други. Општите земјоделски задруги можат ова купу-
вање да го вршат само од своите членови. 

2) Од овластените откупни претпријатија од точ. 1 
став 1 жита и кивни преработки можат да купуваат: 

а) државните трговски претпријатија на мало со 
цел на продажба на потрошувачите; 

б) произз о д и т е лн и т е претпријатија, со цел на 
преработка, прехрана на добиток и гоење на свињи, 
а но рамките на количините предвидени со билансот 
на продажбата и расподелбата на житата; 

в) општите земјоделски и селански работни за-
други за снабдување на своите членови-задругари; 

г) трговските претпријатија на околиските со-
јузи на земјоделските задруги за снабдување на сво-
ите задруги; 

д) државните угостителски претпријатија и уго-
стителските претпријатија на општествените организа-
ции за потребите на своето работење. 

Овластените откуп,ни претпријатија од топ. 1 на 
ор.аа наредба можат да продаваат жита и нивни пре-
работки само на оние купувачи цитирни под а) до д) 
кои се наоѓаат на нивното работно подрачје. 

3) Селанските работни задруги и претпријатијата 
на фондовите за механизација и инвестициона изград-
ба на зад,ружното селско стопанство можат своите 

,слободни о движени на жита и преработки ед своето 
производство слободно да ги продаваат непосредно на 
потрошувачите во своите продавници или на пазарот. 

4) Индивидуалните производители можат своите 
слободни одвишоци на жита и нивните преработувач-
ки да ги продаваат на целото подрачје на Федератив-
на Народна Република Југославија. 

5) Индивидуалните потрошувачи можат да купу-
ваат жита и нивни преработувачки слободно на це-
лото подрачје на ФНРЈ за сзоите потреби. 

6) Од количината на житата што државните сел-
ско стопански добра ги купуваат како комисионер!! 
во смисла на точ. 1 од оваа наредба, можат добрата 
да задржат за потребите за гоење и прехрана на при-
шлодниот добиток количини што се предвидени со би-
лансот -на продажбата и расподелбата ич житата. За 
рака задржани кол.ичини овластеното претпријатие за 

,1 откуп на жита нема да ја засмета маржата на лро-
! давачот. 

465. 
Врз основа на чл. 22 од Уредбата за паричната 

надокнада наместо бонови за прехрана („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 48/51), во согласност со Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ и со П,ретседателот на 
Советот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ПАРИЧНА НАДШНАДА НАМЕСТО 
БОНОВИ ЗА ПРЕХРАНА НА ЛИПАТА ШТО ПРИ-
МААТ ДРЖАВНА ПОМОШ КАКО ЧЛЕНОВИ НА ФА-
М И Л И И ЧИИ ХРАНИТЕЛ!! СЕ НАОЃААТ НА ОТ-
СЛУЖУВАЊЕ ПОСТОЈАНИОТ КАПАР ВО ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА АРМИЈА 
1) На фамилиите што примаат помош по Уредбата 

за доделување помош на фамилиите чии хранител!! се 
наоѓаат на отслужување на воениот срок по Југосло-
венската армија („Службен лист на ФНРЈ", број 
12/47), а кои биле преземени на обезбедено снабду-
вање во месецот октомври 1951 година, ќе им се испла-
тува од 1 ноември 1951 година' парична ичлокна да на-
место бонови за прехрана според одредбите од ова 
решение, и тоа: 

а) на членовите на фамилија, осем децата за кои 
примал хранителот до влегувањето во постојаниот ка-
дар додаток на леца, а за кои е изврше-на ревизија на 
помоштите за 1951 година, им припаѓа парична надо-
кнала на возрасните членови на фамилијата во износ 
од 700 динари месечно на едно лице, според потрошу-
вачката категорија СО-2, а за децата-спооед потро-
шувачката категорија во која се децата сврстени, то 
ест: 

за потрошувачката 
катего.рија , 

Д-1 
Д-2 
Д-3 

паричната надокнада 
изнесува 

1.060 динари месечно 
1.240 динари месечно 
1.300 динари месечно 

б) на децата за кои храиителот до влегувањето 
во постојаниот кадар примал постојанен додаток на 
деца по прописите од Уредбата за материјалната по-
мош за децата на работниците (наместениците) и на 
службениците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 101/49) 
односно по Уредбата за додатоците на децата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 48/51) им припаѓа, наместо 
наголемување основниот износ на помошта од 200 ди-
нари месечно предвиден во чл. 10 на Уредбата за до-
делување помошти на фамилиите чии хранители се на-
оѓаат на отслужување на воениот срок во Југословен-
ската армија, додаток во износ од 1.300 динари г 425 
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единици индустриски бонови месечно за секое дете, 
под условите на Уредбата за додатоците на деца. 

2) На лицата што ќе здобијат право на помошт 
после 1 ноември 1951 година а немале право на бонови 
за прехрана во месецот октомври 1951 година им при-
паѓа право на соодветна парична надокнада по ова 
решение, ако докажат дека би имале право на бонови 
за прехрана во месецот октомври 1951 година, храни-
телот да им влегол порано во постојаниот кадар. 

3) Исплатата на паричната надокнада наместо бо-
лови за прехрана ќе ја вршат органите што се надле-
жни за исплата на паричната надокнада на другите 
уживатели на државните социјални помошта по Напат-
ствието за постапката при исплатувањето на паричната 
из-докнада наместо бонови за прехрана („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 48/51). 

Исплатата на додатокот и на индустриските бонови 
од точ. 1 под б) на ова решение ќе ја вршат органите 
што им ја доделуваат и исплатуваат помошта на фа-
т е н и т е . 

4) Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се 
применува од 1 ноември 1951 година. 

Бр. 14749 
31 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Согласни: 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. ,р. 

466. 
Врз основа на чл. 11 од Уредбата за парична на-

двивала наместо бонови за прехрана („Службен л,ист 
на ФНРЈ", бр. 48/51), во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИЗНОСИТЕ ШТО ИМ СЕ ОД-
БИВААТ ОД ПАРИЧКИТЕ НАДОКНАДИ НА ЛИЦАТА 
КОИ САМИ ПРОИЗВОДАТ ПРЕХРАНБЕНИ АРТИКЛИ 

1. На лицата што имаат право на парична надок-
нада наместо бонови за прехра,на, доколку самите од-
носно нивните домаќинства произведат прехранбени 
артикли (маснотии, месо), и според прописите што ва-
жат не добивале за тие артикли бонови за прехрана, 
ќе им се одбиваат од износите на паричната надокнада 
која им припаѓа според прописите од Уредбата за па-
рична надокнада наместо бонови за прехрана следните 
износи: 

Потрошувачка Износ за маснотии Износ за месо 
категорија Динари Динари 

Р1а-јам 352 960 
Р Ш 352 960 
Р1а 352 700 
Р1б 329 700 
Р Ж 1 352 700 
Р1, РС1 282 340 
Р2а 258 340 
РЖ2 329 340 
Р2, Р.С2 258 280 
РЗ, р е з 235 220 
Д-1 94 240 
Д"2 141 280 
Д-з 188 380 
п о , с о 141 200 

2. Според одредбата од точ. 1 на ова решение ќе 
се вр-ши одбивање на определените износи и на ра-
ботниците и на службениците на задругите, на задру-
жн,ите и општествените организации и на нивните 
претпријатија кои примаат надокнада во смисла на чл. 
15 од Уредбата за парична надокнзда наместо бонови 
за прехрана. 

3. Ова решение ќе се применува од 1 ноември 
1951 година. 

Бр. 14722 
30 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Министер на фин,ансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

467. 
Врз основа на точ. I од Решението за д о п о л н а 

вање на Решението за определување видови и коли-
чини на прехранбените артикли од обезбеденото снаб-
дување и за определување вредноста на стоките на 
слободна продажба што можат потрошувачите да ја 
купуваат со попуст на индустри,ските потрошувачки 
карти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/51), во согла-
сност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДДЕЛЕН ДОДАТОК ВО ИНДУСТРИ-
СКИ БОНОВИ НА ДЕЦАТА РАЗВРСТЕНИ ВО ПОТРО-

ШУВАЧКАТА КАТЕГОРИЈА Д-3 

1) На децата разврстени во потрошувачката ка-
тегорија Д-3 за кои не припаѓа додаток на деца, но 
припаѓа право на парична надокнада наместо бонови 
за прехрана, ќе им се издава покрај поопишаната па-
рична надокнада од 1.300.— динари и 293 динари инду-
стриски парични бонови месечно. 

2) Ова решение ќе се применува од 1 ноември 
1951 година. 

Бр. 14626 
27 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен: 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

468. 
Врз основа на точ. VIII од Наредбата за опреде-

лување потрошувачите на кои што им се обезбедува 
снабдување („Службен лис? на ФНРЈ", бр. 22/49), д -
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗВРСТУВАЉЕ ФАМИЛИЈАРНИТЕ ИНВАЛИДИ 

ВО ПОТРОШУВАЧКИ КАТЕГОРИИ 
1) Фамилијарните инвалиди што живеат во градо-

вите се разврнуваат во потрошувачка категорија РС-1 
за предметите за исхрана и ИР категорија за индустри-
ски производи ако се самите неспособни за работа и 
немаат членови во фамилијата способни за работа, а 
инвалиднината им е едини приход. 

2) Ова решение ќе се применува од 1 ноември 
1951 година. Со денот на влегувањето во сила ова р е - 1 

шение се менува точ. V ст. под, 3) и точ. VI ст. под 
3) од Решението за преземање на обезбедено снабду-
вање на инвалидите од војната и инвалидите на трѕ;-
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дот и членовите на нивните фамилии и за дополни-
телно снабдување на воените инвалиди од војната со 
индустриски карти за вонредни потреби („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/50), доколку се однесува до ли-
цата од точ. 1 на ова решение. 

Бр. 14748 
31 октомври 1951 година 

Бел,град 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

469. 
Врз основа на чл. 5 ст. 2 од Уредбата за снабду-

о ње на населението („Службен лист на ФНРЈ", број 
12/48), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ПОТРОШУ-

ВАЧКИ КАРТИ ЗА ВОНРЕДНИ ПОТРЕБИ (ВП) 

1. Се укинуваат дополнителните потоошувачки кар-
ти за вонредни потреби (чл. 16 од Правилникот за 
потрошувачките карти — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/49). 

На потрошувачите кои биле според досегашните 
про,писи разв,рстени во категориите ВП-1 и ВП-2 нема 
в о иднина да им се издаваат индустриски бонови што 
ги примале тие лица како дополнително снабдување. 

2. Ова решение ќе се применува од 1 ноември 1951 
година. 

Бр. 14620 
26 октомври 1951 година 

Белград 

Министер на Владата на Ф Н Р Ј ^ ^ ^ ^ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Е 

овие установи — за подмирување на оние трошкови 
кои во смисла на споменатото Решение од Претседа-
телот на Советот за народно здравје и социјална поли-
тика на Владата на ФНРЈ не ги сноси државата, ќе се 
врши: 

а) во целост во готови пари, или 
б) делум во готови пари, а делум во бонови за 

купување индустриски стоки со 80% попуст. 
Доколку наплатата на утврдениот придонес за по-

кривање на расходите кои не ги сноси државата ќе се 
врши делум во готови ,пари, а делум во бонови за ку-
пување индустриски стоки со 80% попуст, тогаш 'во 
бонови може да се уплати најмногу 57% од утврде-
ниот придонес. 

Наплатата на утврдениот придонес во готови пери 
не може да биде помала од 43%, т. е. не може да 
биде пониска од процентуалниот однос помеѓу утвр-
дениот износ што се исплатува во готови пари и в,ред-
носта во боновите за купување индустриски стоки со 
80% попуст - содржани во постојаниот додаток на 
деца (1.300:1.700). 

Бр. 21100 
30 октомври 1951 година 

Белгоад 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

470. 
, Со цел да се спроведе Решението од Претседате-

лот на Советот за народно здравје и социјална поли-
т и к а на Владата на ФНРЈ бр. 24630 од 30 откомври 
г 11951 година за финансирање на ученичките домови и 
^ други социјални установи донесувам 

Г 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСОТ ВО УЧЕ-

I НИЧКИТЕ ДОМОВИ И ВО ДРУГИ СОЦИЈАЛНИ 
УСТАНОВИ 

1) Со Решението од Претседателот на Советот за 
(народно здравје и социјална политика на Владата на 
Ѓ ФНРЈ бр. 24630 од 30 октомври 1951 година за финан-
, сирење на ученичките домови и на други социјални 
'установи пропишано е кои расходи од споменатите 
установи ќе ги сноси државата, а кои расходи ќе ги 

^подмируваат односните установи со сопствени при-
ходи (со придонес на родителите и старателите одно-
сно од сопствениот имот и приходите на питомците-

иштитениците сместени во овие установи, од завету-
в а н ^ и доброволни прилози, од продадените производи 
( од економијата и др.). 
( 2) За да се овозможи редовното финансирање на 

ученичките домови и на другите социјални установи 
^споменати во Решението од Претседателот на Советот 
! за народно здравје и социјална политика на Владата 
; на ФНРЈ бр. 24630/51, наплатата на придонесот од 
(^,родителите и старателите односно од сопствениот имот 

и приходите на питомците-штитеннците сместени во 

I 471. 
Врз основа на чл. 1, 2 и 24 од Законот за регули-

,рање на платниот промет со странство, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕТО НА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ НА 
КОРИСНИЦИТЕ ЕДЕН ДЕЛ ДЕВИЗИ КОИ ПОТЕЧУ-

ВААТ о д ЗАОСТАВШТИНИТЕ ОД СТРАНСТВОТО 

1. На домашните лица, корисници на девизи и ва-
лути по основот на заотгавштините (вклучително и 
легати), на нивно писмено барање ќе им одобрува Ми-
нистерството на финансиите на ФНРЈ дел од заостав-
штините што им припаѓа во оригинална валута за на-
бавка во странство предмети за лична употреба (вклу-
чително и членовите на нивните фамилии), а според 
долу цитираната скала и тоа: 

До вредноста 100 долари 100% 
Преку вредноста од 100 до 500 долари 60% 

„ 500 „ 1000 „ I 40%! 
„ 1000 „ 3000 „ 35% 
„ 3000 „ 5000 „ 30%, 
„ 5000 „ 7500 „ 25% 
„ 7500 „ 10000 „ 20% 

Преку вредноста од 10.000 долари па на,горе ќе 
одобрува Министерството на фи,нансиите на ФНРЈ ви-
сина во износ во секој троделен сл,учај одделно. 

Износот кој1 го при,ма корисн,и,кот По пониската 
стапа не може да биде помал од износот ко ј би го 
примил по претходната повисока стопа. 

2. Ова решение ќе се применува, и на сите оние 
случаи в о кои на денот на влегувањето во сила на ова 
,решение корисниците не примиле уште соодветна про-
тивв,редно,ст. 

3. Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот л,ист на Фе,деративна На-
родна Републ,ика Југославија". 
; Бр. 20823 Ј . 

25 октомври 1951 година 
! Белград IV ѓ-'' 
у Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. п. 
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472. 
Врз основа на чл. 9 ст. 3 од Уредбата за додато-

ците на деца, во согласност со Претседателот ца Со-
ветот за народно здравје и социјална политика на Вла-
дата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА ДОХОДОТ ШТО ГО ИСКЛУЧУВА 

ПРАВОТО НА ПОСТОЈАНЕН ДОДАТОК НА ДЕЦА 
1. Немаат право на постојанен додаток на деца 

лицата од чл. 1 и 4 од Уредбата за додатоците ,на деца 
чиј што доход од сопствениот имот и од имотот и 
стопанската дејност на брачниот другар, кој подле-
жува на данок преминува 2.000 динари но еден член 
на домаќинството. 

2. Кога се определува висината на доходот во сми-
сла на точ. 1 на ова решение во бројот на членовите 
од домаќинството влегуваат, покрај лицата од чл. 1 
односно од чл. 4 на Уредбата за додатоците на деца, 
брачниот другар, децата (брачни, вонбрачни, посвоени, 
ласиноци и туѓи деца земени на издршка), како и ро-
дителите од тоа лице што живеат со него во заеднич-
ко домаќинство и што ги издржува тоа лице. 

о.. Ова реше-ние влегува во сила веднаш, а ќе се 
применува од 1 ноември 1951 година. 

Бр. 21125 
31 октомрри 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

473. 
Со цел да се спроведат мерките за постапно вове-

дување но живот на новиот финансиски систем, во 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ И 

ДРУГИТЕ СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 

1) По повод влегувањето во сила на Уредбата за 
додатоците на деца, во финансира,њето на ученичките 
домови и други социјални установи државата ќе ги 
сноси: 

а) инвестиционите расходи; 
б) личните расходи за воспитниот и здравстве-

ниот персонал; 
в) додатоците по Уредбата за додатоците на 

деца, паричните надокнади наместо бонови за прехра-
на и бонови за купување индустриски стоки со 80% 
попуст — за сиот персонал кај следните установи: до-
мовите за ученици ,на гимназии, домовите - за учени-
ците на индустриски и други нижи стручни школи, 
домовите за ученици на средни стручни школи, мешо-
вити ученички домови, домовите за учениците во сто-
панството, домовите за студентите на универзитети и 
високи ш,коли, детски јасли, сезонски детски јасли, 
детски градинки, сезонски детски градинки, обданишта 
за школски деца и комбинирани обданишта за школ-
ски деца. 

Сите други лични и матер,ијални расходи споме-
натит,е установи ќе ги подмируваат од сопствените 
приходи (од придонесот ,на родителите и старателите 
Односно од сопствениот имот и од приходите на пи-
томците сместени во овие установи; од заветување и 
доброволни прилози, од продадени произво,ди од еко-
номиите и др.). 

За децата сместени во споменатите установи кои 
се без обата родитела и без никакви средства за из-
дршка и за кои не се прима додаток за деца трендо-
вите за издршка ги сноси во целост државата. 

2) Во државниот буџет ќе се обезбедуваат во це-
лост потребните финансиски средства за следните ви-
дови социјални установи за збринување на деца: на 
детски прихватнлишта, на домовите за доенчиња и 
мали деца, домовите за предшколски деца, домовите 
за школски деца, домовите за воспитно запуштени 
деца, заводите за слепи деца, заводите за глуво-неми 
деца, заводите за инвалидни деца, заводите за душевно 
заостанати деца и азили за душевно заостанати деца. 

Потребните финансиски средства за финансирање 
на споменатите установи ќе се обезбедуваат од др-
жавниот буџет под услов ако до донесувањето на она 
решение односните установи се финансирале од др-
жавниот буџет. 

За издршка на децата во споменатите установи 
родителите односно лицата кои се должни да ги издр-
жуваат по закон, ќе плаќаат придонес. Висината на 
овој придонес ќе се утврдува според висината на лич-
ните и материјалните расходи на односните установи 
осем расходите споменати во точ. 1 под а) до в) на 
ова решение кои ги сноси државата. 

За децата сместени во овие установи кои се без 
обата родитела и без средства за издршка и за кон 
не се прима додаток на деца, нема да се бара наплата 
на придонесот. 

Доколку детето нема родители а има свој имот 
или некои други приходи (пензија, инвалиднина и др.) 
— наплатата на придонесот ќе се врши од овие при-
мања. 

За децата на оние родители кои поради болест 
или немаштина не се во можност во потполност да го 
плаќаат придонесот за издршка на децата, придонесот 
може и делум да се наплатува. Ова особено важи за 
децата на такви родители кои се сместени во специ-
јални заводи за воспитно запуштени, телесно дефектни 
и душевно заостанати деца. 

Приходите оства,рени на име издршка на штите-
ниците во споменатите установи ќе се уплатуваат за-
должително во буџетот на односниот орган на држав-
ната власт. 

3) Во државниот буџет ќе се обезбедуваат во и 
лост потребните финансиски средства за следните 
дови социјални установи на возрасните: домовите п 
стари и изнеможени, домовите за возрасните слеп;', 
заводите за возрасните елени, домовите за воените 
инвалиди од војната и за инвалидите на трудот, заво-
дите за воените и мирнодопоките инвалиди и за инва-
лидите на трудот и склоништата за душевно дефектни 
возрасни лица. 

Доколку штитениците сместени во овие установи 
имаат некои приходи (пензија, инвалиднина и др.) 
придонесот за нивната издршка се наплатува од овие 
приходи и уплатува задолжително во буџетот на од-
носниот орган на државната власт. 

4) Поблиски напатствија за спроведување на ова 
решение ќе се донесат дополнително. 

5) Ова решение ќе се применува од 1 ноември 
1951 година. 

Бр. 24630 
30 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р. 
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474. 
Врз основа на чл. 27 од Општата уредба за сти-

пендии и чл. 17 од Уредбата за парична надокнада на-
место бонови за прехрана, во согласност со Претседа-
телот на Советот за народно здравје и социјална по-
литика на Владата на ФНРЈ, со Претседателот на Сове-
тот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАГРАДУВАЊЕ УЧЕНИЦИТЕ НА ИНДУСТРИ-
СКИТЕ ШКОЛИ И ЗА ПОМОШТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

ВО СТОПАНСТВОТО И НА УЧЕНИЦИТЕ НА 
ИНДУСТРИСКИТЕ ШКОЛИ 

1) Учениците на индустриските школи и учениците 
на одделни нижи стручни школи имаат право на па-
рична надскнада за практичната работа во ученичките 
работилници (работилница). 

Индустриски и одделни нижи стручни школи, во 
смисла на ова решение, се оние нижи стручни школи 
што подготвуваат кадар на квалификувани работници 
односно нижи стручен кадар за потребите на инду-
стријата и на други стопански и општествени дејности, 
како што се на пример: металски, текстилни, рударски, 
градежни, селско-стопански, трговски, угостителски, 
школи за болничар!!, школи за дезинфектори и сл., до-
колку се изводи практична настава во овие школи под 
иадзор на школата во одделно организирани работил-
ници, работилишта односно установи. 

2) Месечната парична награда на учениците на ин-
дустриските школи и на учениците на одделни нижи 
стручни школи изнесува: 

за учениците од I клас 1.000.— динари 
за учениците од II клас 1.500.— динари 
За учениците од III клас 2.000.— динари 
Финансиските средства за исплата на овие награди 

ги обезбедува школата во пред сметката на приходите 
И расходите. Обезбедувањето на финансиските сред-
ства за исплата на овие награди во ноември и декември 
1951 година ќе го извршат надлежните министе,рства 
За финансии по барање од органот под чие раковод-
н о се наоѓа дотичната школа. 

3) На учениците на индустриски и одедлни нижи 
Стручни школи не им припаѓа парична награда за време 
На школскиот распуст (летни и зимски одмор). 

За дните односно часовите што ќе ги изостане уче-
никот неоправдано од практична или теоретска настава 
ќе му се одбие од паричната награда соодветниот дел, 

4) Учениците во стопанството што се наоѓаат на 
учење во државните стопански претпријатија, во др-
жавните занаетчиски дуќани и работилници и учени-
ците на индустриските школи, на чие име не се прима 
постојанен додаток по Уредбата за додатоците на деца 
(„Службениот лист на ФНРЈ", бр. 48/51), примаат од 
1 ноември 1951 година под условите од точ. 5 на ова 
решение бонови за купување индустриски стоки со 
80% попуст според потрошувачката категорија ИР. 

5) Право на бонови за купување индустриски стоки 
со 80% попуст имаат само оние ученици во стопан-
ството и учениците на индустриски школи од тон. 4 на 
ова решение чии родители немаат повеќе од два хек-
тара обработлива земја или чии доход од селско-сто-
пански имот помал од два хектара, кој подлежува на 
данок, не преминува 3.000— динари годишно на еден 
член на домаќинството. 

Министерот на финансиите на народната република 
може во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ за поодделни реони да пропише отстапување од 
одредбите на претходниот став. 

6) На управата на домот во кој се сместени уче-
ници во стопанството IV ученици на индустриските 
школи кои имаат право на индустриски бонови по точ 
5 на ова решение може да и се исплати, по огреел о" 
од комисијата за прием ученици во овие домови, и; -
место индустриски бонови паричен ,износ о , . 1.Ј. 

динари месечно за учениците чии родители не се во 
можност да го платат определениот износ на трошко-
вите за издршка на учениците во домот. 

7) Од остварениот одвишок на приходите над ра-
сходите што е добиван од ,продажбата на производите 
на ученичките работилници односно работилницата на 
индустриските школи 50% и останува на, школата за 
да ја унапреди практичната настава со тоа што На.-
ставничкиот совет на школата ќе може од овие сред-
ства да им дава и помош на учениците чии родители 
се во послаба имотна состојба. 

8) Ова решение влегува во сила ведп. ц, а ќе со 
применува од 1 ноември 1951 година. 

Бр. 11299 
27 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

, Претседател на Советот за наука и култура, 
Родољуб Чолановиќ, с. р. 

Согласни: 
г Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје и 
' г социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

475. 
Врз основа на членот 1 од Уредбата за измену-

вање на Уредбата за надлежноста за определување и 
контрола на цените и тарифите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/51), во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ и Претсе.дателот на Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПОШТБНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-

ТЕЛЕФОНСКАТА ТАРИФА 

Поштенско-телеграфско-телефоноката тарифа („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 6/46), со подоцнежните из-
мени и дополнувања, се менува во внатрешниот М" 
обраќај во следното: 

А. П О Ш Т Е Н С К И У С Л У Г И 
1. ГРИША Г 

Внатрешен сообраќај: , ^ 
до 20 гр 15 ДИН. 

преку 20 до 50 гр 25 „ ^ I 
„ -50 до 250 гр 40 „ ^ 
„ 250 до 500 гр 60 „ , . 
„ 500 до 1000 гр 150 „ ^ 
„ 1000 до 2000 тр 200 „ ' -

Најголема тежина 2 кгр. 

2. ДОПИСНИОН 
' Внатрешен сообраќај: 

Отворени 10 дин. 
Со одговор 20 „ ? 

Затворените допи спици се фран,кирааг како писма 
од н а ј м а л , а т а стопа на тежината. 

8. ПЕЧАТЕНИ СТВАРИ 
Внатрешен сообраќај: 

до 50 гр 5 
преку 50 до 100 гр 10 

100 до 500 гр 20 
500 до 1000 гр 30 

„ 1000 до 2000 гр 50 
„ 2000 до 3000 гр 70 
„ 3000 до 5000 гр 100 

дда. 
II 
II 
II П 
II 
I I 
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Во внатрешниот и меѓународниот сообраќај најго-
лема тежина 3 к,гр, а ако е една поврзана книга нај-
повеќе 5 кгр. 

4. ВЕСНИЦИ И СПИСАНИЈА 
Внатрешен сообраќај: 

а) В е с н и ц и 
'адресиран неадресираи 

0.30 дин. 0.15 дин, 
6^0 „ 0.30 „ 
1.— „ 0.50 „ 

за секој примерок 
до 100 гр 

преку 100 до 300 гр" 
„ 300 до 500 гр 

б) С п и с а н и ј а 
,адресиран 

ј а н и 
1.50 „ 

за секој примерок 
до 100 гр 

преку 100 до 309 гр 
„ 300 до 500 гр 

За дозволени прилози кај ,весници и 
се наплатува одделна поштарина. 

Кај весници и списанија поштарината се наплатува 
в^ готови пари. 

неадресиран 
0.20 дин, 
0.40 „ 
1 . - ,. 

списанија не 

5. СТОКОВИ ОГЛЕДИ 
Внатрешен сообраќај: 

до 100 гр 10 дин. 
преку 100 до 500 гр 25 „ 

Најголема тежина на столовите огл,еди во внатре-
шниот и меѓународниот сообраќај 500 грама. 

6. РАБОТНИ ХАРТИИ 
Меѓународен сообраќај 

7. ИСПУПЧЕНИ о г н е н и ЗА СЛЕПИ 
Внатрешен сообраќај: 

Печатени предмети со испупчени букви — релјефи 
за сл,епи — за секој 1 кг или дел на оваа тежина 2 дин. 

Најголема тежина на испупчени о т п а т ѕа слепи 
во внатрешниот и меѓународниот сообраќај 7 кг. 

8. МАЛИ ПАКЕТИ 
Меѓународен сообраќај 

9. ПОКРАТКИ „ЗВУЧНА ПОШТА" 
Внатрешен сообраќај: 

до 20 гр 12 дин. 
преку 20 до 40 гр 15 „ 

., 40 до 60 гр 20 „ 
Најголема тежина на ^пратките „Звучна пошта" 

со внатрешниот и меѓународниот сообраќај 60 грама. 

10. ВРЕДНОСНИ ПИСМА 
Внатрешен сообраќај: 

Поштарината на вредносните писма се состои од: 
а) поштарина по тежина која се состо,и од пошта-

рина на преп врачено писмо од иста тежина: 
б) поштарина по вредност: 

до 500 ДИН. 20 дин. 
преку 500 до 1.000 1) 30 „ 

1.000 до 5.000 60 „ 
5.000 до 10.006 80 „ 

10.000 до 50.000 99 100 „ 
59.000 до 100.000 99 200 „ 

„ 100,ООО до 500.000 99 400 „ 
„ 500.090 до 1,000.000 99 600 „ 

За секој натамошен 1,000.000 динари или дел од 
оваа сума 200 динари. 

' И . ПАКЕТИ 
Внатрешен сообраќај: 

Поштарината кај поштенскиот пакет се состои од: 
а) поштарина по тежина: 

3 до 5 кг 100 дин. 
преку 3 до 5 кг 120 „ 

5 до 10 кг 180 „ 
„ 10 до 15 -кг 250 „ 
„ 15 до 20 кг 300 „ 
„ 20 до 25 кг 350 „ 

б) Поштарина по -вредноста, што е иста како и 
поштарината по вредноста кај вредносните писма (Та-
рифен став 10). 

Поштарина за пакети во внатрешниот сообраќај 
се наплатува од испраќачот при приемот на пакетот, 
односно примателот ка ј дополнителното испраќање или 
враќање на пакетот, 

Поштарината за пакети се наплатува во готово, 
а кај дополнителното испраќање или враќање на паке-
тот поштарината се пресметува во порто марки кои се 
летаат на спроводницата. 

12. КУТИИ СО ОЗНАЧЕНА ВРЕДНОСТ 
Меѓународен сообраќај 

13. ПОШТЕНСКИТЕ УПАТНИОТ 
Внатрешниот сообраќај: 

до 500 дин. 20 дин. 
преку 500 до 1.000 „ 30 „ 

1.1)00 до 3.000 „ 50 „ 
3.000 до 5.000 „ 70 „ 

„ 5.000 ,до 10.000 „ 100 „ 
10.000 до 30.000 „ 150 „ 
30.000 до 50.000 „ 209 „ 

За телеграфски упатниот се наплатува покрај по-
штарината за ^патничкиот износ, уште и со тарифата 
пролисаниот износ за ^патничка телеграма според 
бројот на зборовите. 

14. УПЛАТИ И ИСПЛАТИ ПО ТБКУКИТБ СМЕТКИ 
(ЧЕКОВЕН ПРОМЕТ) 

Внатрешниот сообраќај: 
а) У п л а т а п о т е куќ и т е сметки 

до 500 дин. 10 дин. 
преку 500 до 1.000 „ 15 „ 

1.000 до 3.000 „ 25 „ 
3.000 до 5.000 „ 30 „ 
5.000 до 10.000 „ 35 „ 

10.000 до 30.000 „ 55 „ 
30.000 до 50.000 „ 70 „ 
50.000 до 100.000 „ 100 „ 

за секој натамошни 100.000 дин. или дел на овој излее 
уште по 10 дин. 

Поштарината се наплатува од уплатителот во го-
тови шари. 

б) И с п л а т и п о т е к у ќ и т е с м е т к и 
до 500 дин. 10 дин. 

преку 500 до 1.000 „ 15 „ 
1.000 до З.ООО „ 25 „ 
3.000 до 5.000 „ 30 „ 
5.000 до 10.000 „ 35 „ 

„ 10.000 до 30.000 „ 55 „ 
„ 30.000 до 50.000 „ 70 „ 
„ 50.000 до 100.000 „ 100 „ 

за секој натамошни 100.000 динари или дел од овој 
износ уште по 10 динари. 

Поштарината се наплатува од корисникот во готови 
пари. 

15. ИСПЛАТИ ПО ПЕНЗИСКИТЕ И ИНВАЛИДСКИТЕ 
КНИШКИ 

Внатрешниот сообраќај: 
Кај исплатите по пензиските и инвалидските кни-

шки се наплатува од корисникот иста поштарина, која 
што е пропишана за исплати по те куќите сметки (та-
рифен став 14/6). Поштарината се наплатува од кори-
сникот во готови пари. 
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16. РАЗНИ РАБОТИ ЗА СМЕТКА НА НАРОДНАТА 
БАНКА НА Ф-НРЈ 

Внатрешниот сообраќај: 
а) Уплатата по штедната книшка 10 динари 
б) Не,посредна исплата по штедната 

книшка - — 10 „ 
в) Исплата на штедна уплатница 15 „ 
г) Издавање на штедна книшка со 

прием на прза уплата 10 „ 
д) Запишување ,на камати во штедна 

книшка — 5 „ 
ѓ) Запишување во штедна книшка на 

нал,огот за припие 5 „ 
е) Замена на штедната книшка 10 „ 
ж) Пријава нестанокот на штедната 

книшка — 10 „ 
а) Измена името на вложувачот, здо-

бивање писменост и пренесување на 
штедната книшка од законитиот 
застапник на вложувачот — — — 5 „ 

и) Уплата по сметковната или буџет-
ската книшка 10 „ 

ј) Исплата по сметковната или буџет-
ската книшка 10 „ 

к) налог за упис односно отпис во 
сметковната или буџетската книшка 10 „ 

л,) Иоиорачка на сметковната или бу-
I џетската штедна книшка б „ 

љ) Замена на сметковната или буџет-
ската книшка — 10 „ 

м) Нестанок на сметковната и буџет-
ската книшка 10 „ 

Поштарината по овој Тарифен став не се наплатува 
од корисниците туку се пресметува во паушален износ 
помеѓу Главната дирекција на поштите на ФНРЈ и Глав-
ната централа на Народната банка на ФНРЈ. 

17. ПИСМОНОСНИ ИОПРАТКИ ЗА КО-РИСНИЦИ НА 
ПРЕГРАТКИ 

За обични писмоносни испратен на државните над-
лештва, установи и претпријатија кои се предаваат во 
месниот сообраќај на пошта кај која испраќачот и при-
мателот на поднесните испратен се корисници на по-
штенскиот преградок се наплатува за секоја поодделни 
испратеа без оглед на тежината 3 динари. 

Ако овие испратен се испраќаат препородено, или 
со некое друго нарочно ракување, се наплатува уште 
и поштарина за такви ракувања пропишана со оваа 
тарифа. 

Ова важи и за вондоставното подрачје на одре-
дишната пошта, ако примателите своите испратеа ги 
земаат со свои курири. 

18. ПРЕПОРАЧАНО РАКУВАЊЕ 
Внатрешниот сообраќај: 

35 динари 

19. ХИГГНО РАКУВАЊЕ 
Внатрешниот сообраќај: 

а) за писменосни испратен и упатннци 35 динари 
б) за пакети без оглед на тежината - 80 „ 

20. МНОГУ ХИТНИ ПАКЕТИ 
Меѓународен сообраќај: 

21. ОТКУПНО РАКУВАЊЕ 
Внатрешниот сообраќај: 

За откупно ракување за сите видови на испратен, 
покрај редовната поштарина по тежина, вредноста и за 
евентуални други иарочни ракувања се наплатува 
уште и 20 динари 

Кај приемот на откупните испратен се наплатува 
и поштарина за уплата на наплатениот вкупен износ 

со Пошт,.иска упатница (Тарифни став 13) или со уплат-
ница по текуќите сметки (Тарифни с^ав 14/а). 

Сите овие поштарини се наплатуваат: 
а) кај писменосните и еип0 тен во франко марки, 

кон се лепат на испратката, а 
б) кај пакетите во готови пари. 

22. ПОВРАТНИЦИ 
Внатрешен сообраќај: 

а) П р и п р е д а в а њ е 
повратница — 35 динари 
повратници на судски писма и писма на 

народните одбори „ 20 „ 
б) П о с л е п р е д а в а њ е т о 

повратница 70 динар'! 

23. ПОСТ РЕСТАНТ РАКУВАЊЕ 
Внатре-шен сообраќај: 

а) за писменост! испратен 15 динари 
б) за вредносни писма, ^патници и па-

кети - — - ' - - 20 
Поштарината се наплатува од исппаќачот. Ако се 

наплатува поштарината од примателот, се -наплатува 
во двострук износ. Кога се наплатува од примателот 
се пресметува во порто марки, кои се лепат на I' -прат-
ката. 

24. ИЗДВОЈНО РАКУВАЊЕ 
Внатрешен сообраќај: 

За издвојно ракување кај поштенски пакети се 
наплатува од испраќачот - при приемот на пакетот 
— уште и 50% од пропишаната поштарина по тежина. 

25. ИЗВЕШТАЈ ЗА УКРЦУВАЊЕ НА ПАКЕТИ 
Меѓународен сообраќај 

26. ДОПОЛНИТЕЛНА ПОШТАРИНА ЗА ПРЕВОЗНИК 
ПО В А ЗД УШЕН ПАТ 
Внатрешен сообраќај: 

а) П и с м е н о с н и и с п р а т к и: 
За секој 20 1рама или дел на оваа те-

жина, се наплатува според редовната по-
штарина уште и 10 динари 

б) П а к е т и : 
Покрај редовната поштарина се напла-

тува уште: 
1) за секој 1 кг тежина или дел на ки-

лограм, ако се пренесува пакетот на една 
воздушна релација 30 динари 

2) за секој 1 кг тежина или дел на 
килограм, ако се пренесува пакетот на две 
ВОЗДУШНИ релации - 60 динари 

Оваа поштарина се наплатува во готови пари и се 
засметува заедно со другата поштарина. 

27. ДОПОЛНИТЕЛНО ИСПРАЌАЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА 
ПАКЕТИ 

Внатрешен сообраќај: 
Кај дополнителното испраќање на пакети по при-

мателот или враќање на испраќачот се засметува след-
на поштарина: 

а) поштарина по тежина, 
б) поштарина по вредност, 
в) поштарина за особено ракување која се при-

менува при враќањето односно дополнителното испра-
ќање на пакетот. 

Сите овие поштарини се наплатуваат од прима-
телот, односно од лицето на кое што му се испора-
чува пакетот и се пресметуваат во порто марки, кои 
се лепат на испорачаната исправа. 

За пакетите што се испраќаат дополнително по 
службена должност не се наплатува поштарина за 
дополнително испраќање. 
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28. ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА КНИЖЕНАТА ИСПРА ГК.\ 
Се наплатува поштарина - — 50 динари 
Оваа поштарина се' пресметува во франко марки 

кои се лепат п 0 барање да се потврди приемот на 
книжената исправка. 

29. РАСПОЛАГАШЕ СО ИСПРАТКАТА ОД СТРАНА 
НА ИСПРАЌАЧОТ 

Внатрешен сообраќај: 
За барање да се врати испратка, изме-

на на адресата, измена или симнување на 
о т к у п е н а т а и за оптеретување со откуп-
е н а т а се наплатува 35 динари 

За извршување на барањето по телграфски пат, 
покраЈ оваа испратеа се наплатува и со тарифата про-
пишаниот износ за телеграма според бројот на збо-
ровите. 

30. БАКАЛНИЦА 
Внатрешен сообраќај: 

Се наплатува поштарина 35 динари 
Поштарината се наплатува во франко марки, кои 

се лепат на бзралнпцата. 
31. ДУПЛИКАТ НА УПАТИШТАТА 

Внатрешен сообраќа': 
Кога е упатница изгубена, уништена 

или оштетена со вина на примателот, за 
дупликатот на упатницата се наплатува 
поштарина — 50 динари 

Кај губитокот и кај повредите на упатницата по-
штарината се наплатува од примателот во франко мар-
ки кои се лепат на пријавата за 1"убитокот или за 
повреда на уиатницата. 

32. ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ИСПЛАТА 
НА У П АТНИ П,АТА 

Внатрешен сообраќај: 
За продолжување срокот за исплата 

на уплатницата, ако остане оваа неисплатена 
до определениот -срок со вина на при-
мателот се наплатува поштарина 50 динари 

Оваа поштарина се пресметува во франко марки, 
кои се лепат на д етичката уплатница. 

33. ПРЕПАКУВАћЕ НА ПАКЕТИ 
Внатрешен сообраќај: 

За пралакување пакети без обзир на 
тежина - - 50 динари 

Во внатрешен и меѓународен сообраќај поштари-
ната за препакување пакети се ,пресметува во порто 
марки, кои се лепат на испорачаната исправа. 
34. РАСПОЛАГАЊЕ СО ИСПРАТИЛ ОД СТРАНА НА 

ПРИМАТЕЛОТ 
Внатрешен сообраќај: 

За лишено барање се наплатува - — 35 динари 
Поштарината се пресметува во франко марки кои 

се лепат на писменото барање. 
35. ДОЗВОЛА ЗА КОРИСТЕЊЕ ПОВЛАСТЕНА 

ТАРИФА 
Внатрешен сообраќај: 

а) Дозвола за користење повластена 
тарифа за весници и списанија 300 динари 

б) Продолжување важноста на издаде-
ната дозвола за користење повластена та-
рифа за весници и списанија за наредната 
календарска година — — 200 „ 

Поштарината во обата случаја се пресметува во 
франко марки кои се лепат на дозволата. 

36. ПОШТЕНСКО ПОЛН,ОМОШНО 
Внатрешен сообраќај: 

а) Полномошно издадено за еден 
случај 30 динари 

б) Полномошно до крај на календар-
ската година — — 100 

Поштарината се пресметува во франко марки кои 
се лепат на самото полномошно. 

37. КУПОН ЗА ОДГОВОР 
Меѓународен сообраќај 

38. КАРТА ЗА ИСТОВЕТНОСТ 
Меѓународен сообраќај 

39. ПОШТАРИНА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ 
ВО ЦАРИНЕЊЕТО 

Меѓународен сообраќај 

40. ПОСРЕДУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ 
НА ЖИГОВИНА 

Меѓународен сообраќа.ј 

41. СОРТИРАЊЕ ОБИЧНИ ПИСМОНОСНИ ИСПРАТЕЛ 
Кај обични писмоносни испратен кај кои не е на-

платена поштарина или е платена само делум, пошта-
рина што недостанува се наплатува од примателот при 
испорачката по двострук износ. 

Наплатениот износ се пресметува во порто марки, 
кои се лепат на испратката. 

42. ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПОШТЕНСКИТЕ 
ВРЕДНОСНИЦИ И ОБРАСЦИ 

Продавната цена на поштенските вредносници и 
обрасци ја определува Главната дирекција на поштите 
на ФНРЈ во согласност со Управата за цени при Мини-
стерството на финасиите на ФНРЈ. 

Б. Т Е Л Е Г Р А Ф С К И Т Е У С Л У Г И 

I. Ј А В Е Н Т Е Л Е Г Р А Ф С К И С О О Б Р А К А Ј 
Внатрешен сообраќај: 

51. ОБИЧНА ТЕЛЕГРАМА 
За еден збор во обична телеграма — 8 динари 
најмал тарифен износ 80 „ 

52. ХИТНА ТЕЛЕГРАМА 
за еден збор во хитна телеграма 16 „ 
најмал тарифен износ 160 „ 

53. ВЕСНИК А РС К А ТЕЛЕГРАМА 
за еден збор во весникарска телеграма 4 динари! 
најмал тарифен износ 4С „ -

54. ТЕЛЕГРАМА СО ПЛАТЕН ОДГОВОР 
Износот уплатен за одговор (РП) не може да биде 

помал од тарифниот износ за обична телеграма од 
10 збора (Тарифен став 51). 

55. ТЕЛЕГРАМА СО СРАВНУВАЊЕ 
Покрај тарифниот износ за телеграма се наплату-

ва и половина од тарифниот износ на обична телеграма 
со ист број зборови. 

најмал тарифен износ 40 динари 

56. ТЕЛЕГРАФСКА ОБАВЕСТ 
а) за телеграфска обавест за испорачка 

на телеграми — — 80 динари 
б) за обавест за испорачка на телеграма, ко1а се 

испраќа по пошта, се наплатува поштарина од препо-
рачано писмо со најмала стопа на тежина. 

57. ПРЕПИС НА ТЕЛЕГРАМА 
а) за препис на телеграма од кој и да 

било вид до 50 збора 60 динари 
б) за секои натамошни 50 збора или 

дел од 50 збора уште по 60 „ -

58. ПРЕДАВАЊЕ ТЕЛЕГРАМА ПО НАРОЧЕН 
I НОСИТЕЛ 

Надокндда за пренесување од 1 километар или да!.. 
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а) дење 40 динари 
б) ноќе 80 „ 

69. ПРЕТПЛАТА ЗА ПРАВО \ УПОТРЕБА НА СКРА-
ТЕНА ЛЛРЕСА 

Месечна претплата — 200 динари 

60. ПОСРЕДУВАЊЕ ,,НА ТЕЛЕГРАМА ПО ТЕЛЕФОН 
За преземање или соопштување теле-

грама по телефон за секои 10 збора или 
дел од 10 збора 5 динари 

61. ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТЕЛЕГРАМА 
ПО ТЕЛЕПРИ1НТЕР 

За 4. ^земање или соопштување на те-
леграма но телепринтер за секои 10 збора 
или дел од 10 збора 5 динари 

62. ПРЕТПЛАТА З-А УПОТРЕБА НА КОД (ШИФРА) 

месечна претплата 400 динари 

63. И З Д А В А Њ Е П Р Е П И С И П О К А Ж У В А Њ Е 
ОРИГ-И,НАЛ ОД ТЕЛЕ,ГРАМА 

За -се,кој случај на надевање препис 
или покажување на ориги-нал. од телеграма 100 динари 

64. БАКАЛНИЦА ЗА ТЕЛЕГРАМА 
Се наплатува по-штарината пропишана во тариф-

н и о т број 30, оти овие баралници се посредуваат по 
пошта. 

1 I. ДАЛЕКОПИСНИ ПРЕТПЛАТНИЧКИ УРЕЃАИ 
65. ИНСТАЛАЦИИ СЕЛИДБИ, И ПРЕМЕСТУВАЊА 

а) Инсталација или селидба на главен или споре-
ден апарат во потесен местен рео-н: 

за надворешна инсталација 5.ООО динари 
за -внатрешна инстала,ција се наплатуваат ствар-

ните трошкови по фактурата. 
б) Претплатниците во поширок местен реон пла-

ќаат, по та ј тарифниот износ за надворешна инстала-
ција (од точ. под а на овој Тарифен став), уште и 
-стварни трошкови за из-град-ба на водот во поширо-
киот местен реон. 

в) За преместување главен или спореден теле-
графски апарат се наплатуваат стварните трошкови 
но фактурата. 

г) За инсталација на телеграфс,ка централа, која е 
сопственост на самиот корисник, или е сопственост на 
нтт претпријатие а му е дадена на употреба на ко-
рисни-кот се наплатуваат стварните трошкови по фак-
т у р а т а . 

д) За селидба или преместување на телеграфска 
централа, која е сопственост на лтт претпријатие, а му 
е дадена на корисникот на употреба, или с соп-стве-
ност на самиот корисник — се наплатуваат стварните 
трошкови по фактурата. 

66. ПРЕТПЛАТА 
Месечна претплата за главен или спореден апарат: 
а) ако апаратот го дава и одржува птт 

претпријатие — 2.500 динари 
б) ако апаратот го набавил и- го одр-

жува самиот претплатник 300 „ 
в) ако апаратот го набавил самиот 

претплатник, а го одржува птт прет-
чријатие — 1.000 „ 

г) ако птт претпријатие отстапи те-
леграфски апарат (телеиринтер) на по-
долго користење, но истиот не се врзува 
за телеграфската централа за јавен со-
б р а ќ а ј 2.500 „ 

д) ако птт претпријатие отстапи тел-е-
графска централ,а на подол-го користен.е, / Ѕ , 
но истата не се вклучува на телеграфс-ка 
централа за јавен сообраќај — 5.000 „ 

Доколку во случаите од а - д корисникот се г .ога 
во поширо-к местен реон, тогаш покрај горните износи 
од корисникот се наплатуваат и патните трошкови на 
техничкиот орган за одржување. 

Во случајот под в) , ако е во прашање голема по-
правка, стварните трошкови се пресметуваат и напла-
туваат по фактурата. 

67. КОРИСТЕЊЕ ВРСКИ ВО МЕСНИОТ СООБРАКАЈ 

Во месниот сообраќај (непосреден сообраќај по-
меѓу два телеграфска претплатничха уреѓаЈа пр клу-
чеви на нета телеграфска централа) — се наил: гука 
за секоја цела или започната единица на време од 
3 минути 15 динари. 

68. КОРИСТЕЊЕ ВРСКИ ВО МЕЃУМЕСНИОТ 
СООБРАКАЈ 

Во меѓумесниот 'соо-браќај (помеѓу два телеграфска 
претплатнич,ка уреѓаја приклучени за две телеграфски 
централи) се наплатува за секоја единица на време од 
три минути: 

а^ во период на јак сообраќај (7—21 час): 
I зона до 10б -км 93 динари 

II зо-на од 100—200 км 135 
III зо-на од 2 0 0 - 4 0 0 км 180 „ 
IV зона преку 400 км 225 „ 
б) во период на слаб сообраќај (21—7 ч; с): 

I зона до 100 км 60 дњ.ави 
II зона од 100—200 км 90 

III зо-на од 200—400 км 120 
IV зона ,преку 400 км 150 „ 
За првите три минути се наплатува тарифниот 

износ за цела единица. За користење врска преку трн 
минути, се наплатува соодветниот тарифен износ по 
минути. 

И!. ОТСТАПУВАЊЕ ВРСКИ 

69. ОТСТАПУВАЊЕ ТЕЛЕГРАФСКИ' ВОДОВИ 
И КАНАЛИ 

а) За отстапување телеграфски водови, сим; ; г а л и 
врски или телеграфски канал, се наплатуваат тап: -иге 
и,зноси пропишани за отстапување (наем) НА ТЕЛЕ'ЈОН-
СКИ водови, намалени за 50% сметајќи ја воздух ; та 
оддалеченост на местото -с,поред телефонс-ките зог 

б) За отстапување врска на постојана употреба, 
со тоа да се вклучи на истата МТЦ уреѓај (односно 
уреѓај со фреквенции од 3,5 до 7,5 кН^), кој е сопстве-
ност на корисникот, се наплатува по с .кој канал 10'/о 
од тарифниот износ (пропишан за с.стор.ување (наем) 
на телефонскиот вод, сметајќи ја воздушната оддале-
ченост на местото според телефонските зони. 

в ) За отстапување врска на ,постојана употоеба со 
тоа да се в-кл,учи на истата (\УТК) уреѓај, ко ј е соп-
ственост на корисни-кот, се наплатува полн тарифен 
износ пропишан за отстапување (наем) на телефонски 
вод - канал, сметајќи ја воздушната оддалеченост на 
местото според телефонските зони. 

IV. ОДРЖУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ 

70. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ВОДОВ-И 

За одржување туѓи месни и меѓумесни телеграфска 
водови се наплатуваат стварните трошкови за одржу-
вањето пресметани по фактурата. 

71. ОДРЖУВАЊЕ ПРЕТПЛАТНИЧКИ ВОДОВИ 
ВО ПОШИРОК МЕСТЕН РЕОН 

За одржување претплатнички тел-графски водови 
во поширок местен реон — без обзир дали се тие 
сопственост на птт претпријатие или, на самиот прет-
платни-к — се наплатуваат стварните- тро-шкови за одр-
жува-ње пресметани по факурата. 
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В. Т Е Л Е Ф О Н С К И У С Л У Г И 

I. ЈАВЕН ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАКАЈ 
Внатрешен сообраќај: 

81. МЕСНИ РАЗГОВОРИ 
а) за местен разговор извршен од 

прет,платнички телефон во местата со авто-
матска телефонска централа 5 динари. 

б) за една единица местен разговор 
извршен од јавна говорница кај рачни те-
лефонски централи — — 10 „ 

в) .за една единица местен разговор 
извршен од јавна говорница кај автомат-
ски телефонски централи 5 „ 

82. МЕЃУМЕСНИ РАЗГОВОРИ 
а) Период на јак сообраќај од 7—21 час: 

За обични меѓумесни разговори извршени во 
период на јак сообраќај тарифниот износ за една 
единица разговор изнесува: 

I зона 
П зона од 25 

III зона од 50 
IV зона од 100 
V зона од 200 

VI вона од 400 

I зона 
II зона од 25 

III зона од 50 
IV зона од 100 
V зона од 200 

VI зона од 400 

до 25 км 70 динари 
до 50 км 120 
до 100 км 160 
до 200 км 220 
до 400 км 280 
до 600 км 320 

VII преку 600 км 380 
б) Период на слаб сообраќај од 21—7 час: 

За обични меѓумесни разговори извршени во пе-
риод на слаб сообраќај, тарифниот износ за една еди-
ница разговор изнесува: 

до 25 км 50 динари 
до 50 км 80 „ 
до 100 км 1СО 
до 200 км 150 „ 
до 400 км 180 
до 600 км 200 

VII преку 6С0 км 250 
в) Како меѓуместен разговор се смета оној разго-

вор, кој е извршен со посредство на централи од две 
разни места, без обзир на нивната оддалеченост. 

г) Во автоматските мрежни групи, каде што нема 
временско-зонски бројачи, од вкупниот број на извр-
шените разговори претплатникот плаќа: 

20% како мсѓумесни разговори во траење од 1 
единица на I зона на јак сообраќај. 

80% како местен разговор. 

83. ХИ-ТИ И И МНОГУ х и т и РАЗГОВОРИ 
За хитни разговори се наплатува двострук а за 

многу хитни петострук тарифен износ на обичен ра-
зговор. 

84. ТЕЛЕФОНСКА ПОКАНА И ОЕАВЕОГ 
а) за обична телефонска покана и телефонска 

сбапест се наплатува: 
I зона до 25 км 30 динари 

II зона од 25 до 50 км 49 
III зона од 50 до 100 км 50 
IV зона од 100 до 200 км 70 
V зона од 200 до 400 км 90 

VI зона од 400 до 600 км 110 
VII зона преку 600 км 130 

б) за хитна телефонска покана се наплатува дво-
струк тарифен износ на обична телефонска покана. 

85. ПОТВ,РДА ЗА ИЗВРШЕНИОТ РАЗГОВОР 
За потврда за извршениот телефонски разговор се 

иаллатува 10 дин. 

86. ПРЕСМЕТУВАЊЕ КРЕДИТНИ УСЛУГИ 
За покривање трошкови те за пресметување креди-

тирање телефонски услуги се наплатува износ од 0,5% 

од месечниот износ на пресметаните телефонски к р ^ 
дитирани тарифни износи. ; Ј 

87. НЕНАВРЕМЕНО ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ 
За ненавремено плаќање сметки на пресметаните 

кредитирани телефонски услуги се наплатува 2% (ЅУ 
фактурниот износ на пресметаните кредитирани телез 
фонски тарифни износи, а најмалку 100 динари. 

Овој тарифен износ се наплатува од оние телат 
фоневи претплатници кои до 5-ти на наредниот месер 
од месецот во кој е испоставена фактурата, не ќе г/ 
уплатат долевањето по пресметаните кредитира^, 
телефонски тарифни износи. 

88. ПОВТОРНО ПУШТАЊЕ ВО СООБРАКАЈ 
НА ИСКЛУЧЕН ТЕЛЕФОН 

Кај повторно пуштање во сообраќај на телефон, 
исклучен поради неплаќање во пропишаниот срок ПП 
долевањата по пресметаните (фактурисаните) кред^ѕ 
тирани телефонски тарифни износи ое наплатува 200 
динари. 

И. ТЕЛЕФОНСКИ ПРЕТПЛАТИ 

89. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТАТА 
СО РАЧНИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ 

а) Месечна телефонска претплата за главен те-
лефон: 

I раздел) во местата што имаат до 25 претплат-
нички водови: 

I група претплатници: станови 400 динари 
II група претплатиш^ други 700 „ 

II раздел) во местата што имаат 26 
до 100 претплатнички водови: 

I група претплатници: станови — 700 динари 
II група претплатници: други 1.500 „ 

III раздел) в 0 местата што имаат преку 100 прет-
платнички водови: 

I група претплатници: станови 800 динари 
II група претплатници: други 2.600 „ 
б) За повремен телефон, за време додека телефо-

нот не е во сообраќај, се наплатува 25% од пропиша-
ната претплата под точ. а) на овој тарифен став. 

в) Активните и пензионисаните работници и слу^ 
жбеници на Главната дирекција на поштите и на сите 
нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 50?5 
Од пропишаната претплата. 

90. ТЕЛЕФОНСКА ПРЕТПЛАТА ВО МЕСТАТА 
СО АВТОМАТСКИ ТЕЛЕФОНСКИ ЦЕНТРАЛИ 

а) Во местата со автоматски телефонски ц е н т р а л и , 
кои имаат бројачи на разговори, се наил пту .1 месечна 
претплата 500 динари. 

Врз основа на платената претплата, пр: , : г 
може да изврши 100 месни разговори. Секој -к ? 
разговор преку овој број се наплатува по та. 
износ од (Тарифен став 81) 5 динари. 

б) Во местата со автоматски телефонски централи 
кои не се снабдени со бројачи на разговори, се напла-
тува месечна претплата пропишана за Ј а т а т а со рачни 
телефонски централи (Тарифен став 89). 

в) За повремен телефон во местата со автоматски 
телефонски централи кои имаат бројачи на разговори, 
се наплатува 50% од пропишаната претплата за време 
додека "т,елефонот не е в 0 сообраќај. 

г) Активните и пензионисгнпте работници и слу-
жбеници на Главна га дирекција на поштите и на сите 
нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 50% 
од пропишаната претплата и тарифните износи за мл-
сни разговори. 
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! - 91. ПРЕТПЛАТА ЗА ДРУГИ ВНАТРЕШНИ 
ПРЕТПЛАТНИЧКИ УРЕЃАИ 

а) За споредна станица, кога претплатник на главен 
претплатнички телефон и на споредна станица е едно 
исто лице, се наплатува 50% од онаа претплата, која 
би се наплатувала да е таа споредна станица главен 
претплатнички телефон. 

Ако се претплатници на главен претплатнички те-
лефон и на споредна станица две разни лица, од секој 
претплатник се наплатува по 75% од претплатата про-
пишана за главен претплатнички телефон. 

б) За двоен односно сериски приклучок се напла-
тува од секој претплатник по 75% од претплатата про-
пишана за главен претплатнички телефон. 

в) За групен приклучок се наплатува од секој 
претплатни,к по 50% од претплатата пропишана за 
главен претплатнички телефон. 

г) За спореден претплатнички телефон се напла-
тува 20% од претплатата пропишана за главен телефон. 

д) За сигнално звонче се наплатува 
месечно — - 50 динари 

ѓ) За телефонски менувач, кој служи 
само за исклучување, се наплатува ме-
сечно 50 „ 

е) За една гарнитура собен приклучок 
се наплатува месечно 50 „ 

За секој натамошен зиден приклучок 
(трет, четврт итн.) се наплатува месечно 
од приклучок — ' 50 „ 

ж) За мала каса за збирање пари ако 
ја дало истата птт претпријатие се напла-
тува месечно — 50 „ 

з) За попречна телефонска врска се 
наплатува месечно 1000 „ 

92. ПРЕТПЛАТА ЗА КУКНИ ЦЕНТРАЛИ КОИ СЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЕ 

а) За индукторски куќни централи, за 
секој телефонски апарат вкопчен во куќ-
ната централа, месечно 25 динари 

б) За куќни централи со централна ба-
терија (ЦБ), за секој телефонски апарат 
вкоичен во куќната централа, месечно — 50 „ 

в) За автоматска куќна централа, од 
оекој телефонски апарат вкопчен во куќна-
та централа, месечно 100 „ 

г) За секој вод со кој е сврзана куќната централа 
јавна телефонска централа, се наплатува претпла-

тата пропишана за главен телефон. 
д) Осем претплатите наброени под точ. а—г, се 

наплатува за с^ксј апарат вкопчен во куќната централа, 
уште и претплатата пропишана за спореден претплат-
нички телефон или споредна станица. 

93. ПРЕТПЛАТА ЗА КУКНИ ЦЕНТРАЛИ КОИ СЕ 
СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 

а) За секој вод со кој е сврзана куќната централа 
за јавна телефонска централа, се наплатува претплатата 
пропишана за главен телефон. 

б) За секој телефонски апарат в копче и во куќната 
централа, се наплатува и претплатата пропишана за 
спореден претплатнички телефон односно за споредна 
станица. 

94. ПОСТОЈАНА ТЕЛЕФОНСКА ВРСКА 

Претплатата: 
За постојана телефонска врска се наплатува прет-

плата месечно: 
а) ако се воспоставува врската ед-

наш дневно 300 динари 

б) ако се воспоставува врската два 
пати дневно 600 динари 

Посебен случај 
За телефонските разговори извршени по постојана 

врска помеѓу претплатниците на две централи во разни 
места што имаат исто работно време, се наплатува од 
обата претплатник, на име паушален износ по три 
единици на обичен меѓумесен разговор извршен во 
јак сообраќај. Овој паушален износ се наплатува онол-
ку пати, колку пати се воспоставува постојана врска 
во текот на еден ден. За оваа постојана врска од обата 
претплатник се наплатува и претплатата пропишана 
со тарифата (според одделот прв на овој тарифен 
став). 

95. ОБАВЕСТ ЗА ОТСУТНОСТА Н,А ПРЕТПЛАТНИКОТ 
За обавест за отсутноста на претплатникот се на-

платува за секои 15 дена обавестување или дел од она 
време 300 динари 

96.РАЗГОВОРИ ВО ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ 
а) за телефонски разговори во определено време 

извршени во јак сообраќај, се наплатува двострук та-
рифен износ пропишан за обични разговори извршени 
во јак сообраќај; 

б) за телефонски разговори во определено време, 
извршени во слаб сообраќај, се наплатува тарифен 
износ пропишан за обични разговори извршени во пе-
риод на слаб сообраќај. 

97. ИЗМЕНУВАЊЕ БРОЈОТ НА ТЕЛЕФОН 
За изменување бројот на телефон по 

барање од претплатникот се наплатува — 300 динари 

98. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ ВО 
ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК 

а) За изменување текстот на името, 
адресата, звањето, занимањето и друго, 
под кој што е воведен претплатникот во 
телефонскиот именик, а ова изменување го 
бара претплатникот, се наплатува 100 динари 

б) За трето и секое натамошно внесу-
вање претплатник во телефонскиот именик, 
се наплатува — 100 „ 

в) Еднократно и двократно внесу-вање на прет-
платник во телефонски именик е бесплатно. 

III НАЕМИ НА ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ - КАНАЛИ 

99. НАЕМИ НА ФИЗИЧКИ ВОДОВИ 
Кај издавање под наем меѓумесни физички телефон-

ски водови се наплатува: 
а) за издавање врски под наем само за некое време 

во текот на денот (само неколку часа), за секој час 
тарифниот износ од 10 — десет — говорни единици 
на јак односно слаб сообраќај, а според периодот во 
кој се користи врската. 

б) за издавање врски под наем за цел ден, за се-
кој ден средна вредност од тарифниот износ за 60 го-
ворни единици, пропишан за разговори во јак и слаб 
сообраќај. 

в) Тарифниот износ под а) и б), се определува 
според оддалеченоста на местата во воздушна линија 
(зони I—VII). 

100. НАЕМ НА ТЕЛЕФОНСКИ КАНАЛИ 
а) Телефонски канали издадени во наем се сметаат 

како потполни телефонски врски и затоа се напла-
туваат исти надокнади за каам, пропишани кај наемот 
на телефонски физички водови (Тарифен став 99). 

б) Фантомни п суперфантомни врски се сметаат 
како потполни телефонски врски. 
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в) За користење физички телефонски вод како 
носител на туѓи високофреквентни телефонски уреѓан, 
се наплатува за секој канал 10% од тарифниот износ, 
пропишан за издавање под наем меѓумесни телефон-
ски врски (Тарифен став 99). 

IV. ОДРЖУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ И 
УРЕЃАИ 

101. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ 
а) За одржување туѓи меѓумесни телефонски во-

дови се наплатува надокнада според висината на ствар-
ните трошкови за одржување — пресметка ,по фак-
турата. 

б) За одржување претплатнички телефонски во-
дови во поширок местен реон се наплатува надокнада 
според висината на стварните трошкови за одржување 
— пресметка по фактурата. 

в) За одржување претплатнички телефонски во-
дови во потесен местен реон не се наплатува таксата 
за одржување. 

г) Претплатниците на сериски и групни телефон-
ски приклучоци во поширок местен реон плаќаат сраз-
мерен дел од надокнадата за одржување на заеднич-
киот вод. 

д) За одржување попречни телефонски врски во 
потесен местен реон не се наплатува никаква надо-
ккада за одржување. Во поширок местен Ј)еон се на-
платува надокнадата пропишана за одржување прет-
платнички телефонски водови во поширок местен реон 
(точ. б на овој тарифен став). 

ѓ) За одржување вод на повремен телефон во по-
широк местен реон се наплатува за времето додека те-
лефонот не е вкопчен 50% од надокнадата пропиша-
на за одржување претплатнички вод во поширок ме-
стен реон (точ. б на овој тарифен став). 

102. ОДРЖУВАЊЕ ТУЃИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕЃАИ 

Кај одржување туѓи телефонски уреѓаи се напла-
туваат стварните трошкови за одржување пресметани 
по фактурата. 

V. ТЕЛЕФОНСКИ ИНСТАЛАЦИИ 

103. ВНАТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ 
а) За внатрешна инсталација на главен 

претплатнички телефон, односно на дво-
ен, сериски или групен приклучок 1000 динари 

б) За внатрешна инсталација на спо-
редна телефонска станица с 0 менувач —1000 , 

в) За внатрешна инсталација на споре-
ден ппетплатнички телефон со менувач — 10-30 „ 

Ако се изградува надворешен вод помеѓу главен 
и спореден телефон за изградба на тој надворешен 
вод се наплатуваат стварните трошкови — пресметка 
по фактурата. 

г) За инсталација на друга телефонска 
слушалка — — — 500 динари 

д) За инсталација на сигнално звонче 
со менувач — — 1000 „ 

ѓ) За инсталација на телефонски ме-
нувач, кој служи само за исклучување те-
лефон 500 „ 

е) за инсталација на една гарнитура 
собен приклучок (2 зидна приклучна и 
утикач на гајтан на телефонот) 1000 „ 

За инсталација на секој натамошен ѕи-
ден приклучок (трет, четврти итн.) за еден 
приклучок — — 500 „ 

ж) За внатрешна инсталација на сериска гарни-
тура се наплатуваат стварните трошкови пресметани 
по фактурата. 

з) За инсталација на куќна централа се наплатуваат 
стварните трошкови пресметани по фактурата. 

и) За приклучок на секоја претплат-
ничка линија на внатрешна инсталација 
што ја изработил самиот претплатник — 250 динари 

ј) За монтирање или демонтирање на 
мала каса за збирање пари — 500 „ 

104. НАДВОРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ 
а) За надворешна инсталација на гла-

вен претплатнички телефон во потесен ме-
стен реон: 

1) во местата што имаат до 1С0 вове-
дени претплатнички водозн 3500 динари 

2) во местата што имаат од 101 до 1000 
воведени претплатнички водови — 4500 „ 

3) во местата што имаат преку 1000 
воведени претплатнички водови — — - 5 5 0 0 , 

б) Ако за новспрпјазен претплатник 
се искористи во просториите во кој се усе-
лува исправна внатрешна и надворешна 
инсталација што постои, тогаш новиот 
претплатник го плаќа само тарифниот из-
нос за приклучок, кој изнесува за сите 
места 500 „ 

в) За надворешна инсталација на двоен приклучок 
и споредна станица се наплатува 75% од тарифниот из-
нос за надворешна инсталација на главен претплат-
нички телефон. 

г) За надворешна инсталација на сериски и групен 
приклучок се наплатува 50% од тарифниот износ за 
надворешна инсталација на главен претплатнички те-
лефон. 

д) За изградба вод на попречни телефонски врски 
се наплатуваат стварните трошкови пресметани по фак-
турата, ако се користи за оваа врска воздушен вод, а 
5 динари за еден метар парица, ако се користи за оваа 
врска каде што постои кабел. 

ѓ) Претплатниците во поширок местен реон ги 
плаќаат, покрај тарифниот износ за надворешна инста-
лација во потесен местен реон, уште и стварните тро-
шкови за изградба вод во поширок местен реон. 

е) Активните и пензионнсаннте работници и слу-
жбеници на Главната дирекција на поштите и на сите 
нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 
50% од тарифниот износ како за надворешна така и 
за внатрешна инсталација. 

VI. СЕЛИДБИ НА ТЕЛЕФОНСКИ УРЕЃАИ 

105. СЕЛИДБА НА ТЕЛЕФОНИ 

а) За селидба на главен претплатнички телефон, на 
споредна станица, на двоен, сериски или групен при-
клучок во потесен местен реон се наплатува 75% од 
тарифниот износ пропишан за внатрешна и надворе-
шна инсталација на главен претплатнички телефон во 
логичното место. 

б) Кај селидба во поширок местен реон се напла-
туваат уште и стварните трошкови за изградба на вод 
во поширок местен реон. 

в) Ако за претплатник кој се сели ќе 
се искористи во просторните во кои се 
уселува исправна внатрешна и надворешна 
инсталација што постои, се на,платува на 
име тарифен износ за селидба во сите места 500 динари 

г) За селидба на спореден претплат-
нички телефон се наплатува 1000 „ 

Селидба на спореден претплатнички телефон може 
да се врши само истовремено со селидбата на глав-
ниот претплатнички телефон, односно на сериска гар-
нитура или куќна централа. Ако претплатни1Кот кој се 
сели затекне во новите простории исправна внатрешна 
инсталација и за спореден телефон, не плаќа тарифен 
износ за селидба на споредниот телефон. 

106. СЕЛИДБА НА ДРУГИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕЃАИ 
а) За селидба на самиот уреѓај на сериска гарни-

ту.ра или куќна централа се наплатуваат стварните 
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ч Трошкови за демонтажа и монтажа, како и тарифниот 
' Износ пропи,шан за селидба на главни и споредни лрет-
^ платички телефони. 
^ б) За селидба на сигнално звонче — 500 динари 

в) За селидба на телефонски менувач, 
КоЈ служи само за исклучување телефон — 500 „ 

г) За селидба на една гарнитура со-
бен приклучок 1000 „ 

д) За селидба на секој натамошен зи-
ден приклучок (трет, четврт итн.) за еден 

- приклучок 500 „ 
V 

VII. ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКИ УРЕЃАИ 

107. ПРЕМЕСТУВАЊЕ ТЕЛЕФОНИ 

а) За преместување главен или споре-
д е н претплатнички телефон, споредна ста-

ница, двоен, сериски или групен приклучок 1000 динари 
Ако се врши преместување од едно 

к несто на друго во иста просторија 500 „ 
б) Ако се изг,радува надворешен вод од една до 

. друга зграда за него се наплатуваат и стварните тро-
шкови по фактурата. 

в) За симнување и повторно местење 
на телефонски апарат по барање од прет-
платникот — — — 500 динари 

1 г) За изменување вид на апарат по 
барање о д претплатникот, како и за нзме-

' ' нување на апарат оштетен со вина од 
претплатникот 500 

д) Штетите на претплатнички телефонски уреѓаи се 
пресметуваат според стварните трошкови — пресметка 
на фактурата. 

ѓ) За изменување апарат по службена потреба не 
се наплатува никаков тарифен износ. 

108. ПРЕМЕСТУВАЊЕ ДРУГИ ТЕЛЕФОНСКИ УРЕГАИ 
а) За преместување сериска гарнитура, или куќна 

централа, се наплатуваат стварните трошкови за де-
монтажа и монтажа, како и тарифниот износ пропишан 
за преместување главни и споредни претплатнички те-
лефони и споредни станици, доколку се преместуваат 
и овие. 

б) За преместување сигнално звонце 500 динари 
в) За преместување телефонски мену-

вач, кој служи само за исклучување те-
лефон — 500 „ 

г) За преместување една гарнитура 
I собен приклучок — 1.000 „ 

д) За преместување секој натамошен 
зиден приклучок (трет, чеврт итн.) за еден 
приклучок — — ... 500 „ 

ѓ) Активните и пензионисаните работници и слу-
жбеници на Главната дирекција на поштите и на сите 
нејзини подрачни установи и претпријатија плаќаат 
50% од тарифните износи за селидби и преместување 
телефони и други телефонски уреѓан. 

109. ПРЕТПЛАТНИ,ЧКИ ТЕЛЕФОНИ ВКОПЧЕНи""" 
ВО ДРУГИ ЦЕНТРАЛИ 

О.д претплатник чии телефон не е вкопчен во цен-
тралата на местото во кое се наоѓа претплатникот, 
туку во централа на друго место се наплатува: 

а) ако водот со кој е претплатникот сврзан за 
централата е сопственост на птт управа, тарифниот из-
нос пропишан за издавање и наем на физички теле-
фонски водови (Тарифен став 99); 

б) ако водот е сопственост на горе ПЛЕЈ пикот, 50% 
од тарифниот износ пропишан за издавање и наем на 
физичките телефонски водови (Тарифен став 99). 

Г. ОШТЕТУВАЊЕ ТЕЛЕФОНСКО-ТЕЛЕГРАФСКИ 
ПОСТРОЈКИ 

131. ОШТЕТУВАЊЕ ТЕЛЕПРАФОКО-ТЕЛЕФОНСКИ 
ПОСТРОЈКИ 

Во случај на оштетување телеграфско-телефонски 
постројки (водови, кабели, уреѓаи и сл.) се наплатува 
од виновникот надокнада која се состои од: 

а) стварните трошкови потребни за доведување 
телеграфско - телефонската постројка во состојба во 
која била пред да е сторена штетата; 

б) надокнадете за изгубениот приход за време 
додека траело запирањето на сообраќајот предизви-
кано со оштетувањето. 

Ако не се утврди виновникот трошковите на до-
ведувањето постројката во исправна состојба ги сноси 
птт претпријатието. 

Д. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Ова решение влегува во сила на 1 ноември 1951 
година. 

Со влегувањето во сила на ова решение преста-
нува да важи внатрешната Поштеноко-телеграфско-те-
лефонската тарифа и сите прописи на лоштенско-теле-
графско-телсфонските напатствија што се во спротив-
ност со ова решение. 

Бр. 1631 
22 октомври 1951 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќа! 

и врски, 
Крсто Попивода, с. р. 

Согласни: 
Мин,истер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател нз Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, с. р. 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување 
со изворниот текст, установи дека во печатениот текст 
на Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/51), се потерале долу цитираните гре-
шки, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА 

1) Во членот 10 во првиот ред после зборот „слу-
жбениците" треба да се стави запирка. 

2) Во членот 10 ставот 2 треба да гласи: 
„Постојаниот додаток на деца не припаѓа за дните 

за кои работникот односно службеникот поради нео-
правдани изостанувања или други разлози нема пргво 
на плата. Работник и службеник кој ќе изостане од ра-
бота неоправдано повеќе од 15 дена го губи правото 
на постојаниот додаток на деца." 

Број 2692. - Од Советот за, законодавство и из-
градба на народната влае? на Владата на ФНРЈ, 30 
октомври 1951 година. , 
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УКс\ЗИ 
Врз основа на членот 6 точка 7 од Законот за 

Президиумот на Народната скупшти-на на ФНРЈ, а по 
предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, Пре-
зидиумот на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија издава 

У К А З 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ МИНИСТЕР-
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И 
ЕКСТР АКТИВНА ИНДУСТРИЈА НА ВЛАДАТА НА 

ФНРЈ 

Се разрешува од должноста заменик Министер— 
Претседател на Советот за енергетика и екстрактивна 
индустрија на Владата на ФНРЈ Веќеслав Хољевац. 

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1824 
20 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател. 

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

Врз основа на членот 6 точка 7 од Законот за 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, а по 
предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, Пре-
зидиумот на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ МИНИСТЕР-
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА МАШИНОГРАДБА 

НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

Се разрешува од должноста заменик Министер— 
Претседател на Советот за машиноградба на Владата 
на ФНРЈ Никола Петровиќ. 

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1825 
20 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

Врз основа на членот 6 точка 7 од Законот за Пре-
зидиумот на Народна скупштина на ФНРЈ, а по пред-
лог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, Президи-
умот на На,родната скупштина на Федеративна Народ-
на Република Југославија издава 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА М И Н ИСТ ЕРО Т— 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА СЕЛСКО-СТОПАН-

СТЗО И ШУМАРСТВО НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

Се назначува за заменик на Министерот—Претсе-
дател на Советот за селско стопанство и шумарство на 

Владата на ФНРЈ Драгослав Му таловиќ, народен за-
стапник. 

Претседателот на Владата на ФНРЈ ќе го изврзи 
овој указ. 

У. бр. 1869 
27 октомври 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната ек .. 

на Федеративна Народна Република југославија 

Секретар, Претседател, 

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

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на На-
,родната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија, издава 

У К А З 

ЗА ОДЗИВАЊЕ МАРЈАН СТИЛИНОЗИК ОД ДОЛ-
ЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМО-

ШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ПАРАГВАЈ 

Се одзива од својата досегашна должност Марјан 
Стилиновиќ, вонреден пратеник и ополномоштен Мини-
стер на ФНРЈ, во Парагвај. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврзи 
овој указ. 

У. бр. 1886 
27 октомври 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничиќ, с. р. ДР Иван Рибар, с. р. 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на На-
родната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија, издава 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ^ 
НОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД. 

НА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПАРАГВАЈ 

Се назначува за вонреден пратеник и ополномо-
штен Министер на Федеративна Народна Република 
Југославија во Парагвај Миша Павичевиќ, вонреден 
пратеник и ополномоштен Министер во Аргентина. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. б,р. 1888 
27 октомври 1951 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 

Миле Перуничиќ, с. р. др Иван Рибар, с. р. 
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л П И Г Т Л б и стопанство на Советот за селско стопанство и ш ... 
и / Ј Ј и О Д / Ж ђ Ш ^ ! ( Е Л И О В и о И с т в о н а Владата на НР Х,рватска; "" ' 

НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ Указ за ,разрешување и назначување директор на 
Главната управа за селско стопанство на Советот за 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ селско стопанство и шумарство на Владата на НР Хр-
СРБИЈЕ ватска; 

„Службени гласник На родне Републике Србије" Наредба за начинот на превозење компир од под. 
во бројот 31 од 28 септември 1951 година објавува: рачјата заразени со компировата златица на територи-

јата на НР Хрватска; 
Уредба за укинување Уредот за информации при Решение за на т ^ н а - а ич пепито т п л ш ^ и н . 

Л р п с ^ , с л с т , о т о на Владата ,,а Народна Р е п л и к а ^ Х ц и т с на р о д н а т а м и л , Ѕ за Х Г е Г д е к Ј 
1 1 " се наоѓаат во потера, на куририте и на пратителите 

Решение за определување тарифи за услуга на на возови или бродови; 
средување реколтата и пренесување на пченката од Решение за изменување на Решението за горната 
родот на 1951 година. граница на цените за услужно сечење огревно дрво 

Во бројот 32 од 13 октомври 1951 година сбја- со моторна пила со важност на целото подрачје не 
ѕува: НР Хрватска. 

Указ за разрешување и именување директор на г " а ^ а ^ и . ИШВТ.И -, ,д 
Глетката дирекција за дрвна индустрија на НР Ср- С О Д Р Ж А Л ' 

У^аз за именување диоектор на Главната дирек- АСЃ. , , - Страна 
Лија за задружното сслско-стопанство на НР Србија; 4 6 0 ' У р е д о а 3 3 изменувања и дополнувања на Ј Ј таксените тарифи 5/3 Указ за делимично ставање вон сила на Указот 4 б 1 - Напатствие за разработка градежниот дел 
од Президиумот на Народната скупштина на НР Ср- , н а Држа,вниот план за 1952 година 574 
бијп бр. 141 од 28 април 1948 година. /Тео 

462уНапатствие за начинот на КОЈ државните 
НАРО/ШЕ ПОЗИНЕ трговски претпријатија ќе ги пресметуваат и 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ покриваат издатоците за додатоци на деца 57Ѕ 
ХРВАТСКЕ 463. Напатствие за применување на Уредбата 

„ . . „ ,на додатоците на деца 579 
„народне новине служоен лист на Народна Ре- . . . „ . 

публика Хрватска во броевите: 55 од 20 септември 4 6 4 ' Н а Р е д б а 3 3 Регулирање прометот со жита 581 
1951, 56 од 25 септември 1951, 57 од 29 септември 465. Решение за давање парична надокнада на 
1951, 58 од 9 октомври 1951 година и во бројот 59 од место бонови за прехрана на лицата што 
13 октомври 1951 година немаат службен дел. п,римаат државна помош како членови на 

с п 1 0 . . фамилија чии хранител!! се наоѓаат на от-
: с - г с т 6 0 о л 1 8 октомври 1951 година објаву. слугување постојаниот кадар во Југосло-г " ' „ венската армија 581 

Ук?.з за укинување Министерството на трудот на . 466.ч)Решение за определување ,износите што им 
Народната Република Хрватска, Советот на Владата на . Ј с е одбиваат од по,рочните надокнади на ли-
НР Хрватска за преработувачка индустрија и за енер- дата кои сами произведат прехранбени ар-
гетим и екстратнчна индустоија и Главната у,права за титл и - - - - - - - - - - - - 58Ѕ 

Г а ^ ^ И н \ В Н р " х 3 о в а ? с к а И Ч а Њ е ^ ^ 3 3 И Н Д у С Т р И Ј а Н а 467. Решение за издавање одделен додаток во 
владата на ги хрватска, уиндустриски бонови на децата разврнеш! 

Указ за разрешување и назначупањс министри на во потрошувачката категорија Д-3 58Ѕ 
Влаг.ата на НР Хрватска; 468. Решение за разврнуваше фамилијарните 

Указ за изменување и дополнување на Указот У. инвалиди во потрошувачки категории 588 
бр. 15 од 15 мај 1951 година за извршување Одлуката 469. Решение за укинување, дополнителните но-
на Саборот на НР Хрватска за реорганизацијата на трогнувачки карти за вонредни потреби 
Вл од ат а на НР Хрватска; (ВЛ) 584 

Указ за именување членови на Стопанскиот совет 4 7 0 - Решение за ,начинот ,на плаќање на п,ридо-
иа Владата на НР Хрватска; н е с о т В о ученичките домови и другите со-

цијални установи — 584 
Указ за назначување заменик на Министерот" л п л о„. , г л„„л „ -

Прелеетател на Советот за селско стопанство и ш -мар. 4 7 1 ' и С т а в а њ е т о н а С Л 0 ^ Д Н 0 " а с п о -
ство на Владата на ВР Хрватска и за пазрезување и . е д е н Д е л д е м ? з и 

назначување директори на питите управи на Советот к о н ^ п о т ^ Ј ^ а ^ о Д Ј а ^ с т ^ в ^ т ^ с т р а н . 
ѕа промет со стоки и на Министерството за сообраќај ј7.-, .„„ 
и поморство на Владата на НР Хрватска; 4 7 1 ^ Т Л п Ј Г " ^ Д ^ О Д 0 Т " Т 0 Г О 

исклучува правото на постојанен додаток 
Указ за разрешување и назначување директо,ри на на деца — 585 

Главната дирекција за ,градежништво на Советот за 473 Решение за - финансирање на ученичките 
градежништво и комунални работи на Владата на НР домови и во други социјални установи — 585 
Хрватска; 474. Решение за наградувањ,е учениците на нн-

Указ за разрешување директорот на Главната у- Австриските школи и за помошта на уче-
н а в а за увоз и извоз; и и ц и т е в 0 стопанството и на учениците на 

у Ј индустриските школи 586 
Указ за разрешување и назначување директори на 475. Решение за изменување на поштенско-те-

Главната дирекција на државните селско стопански до- ^ ^ л е г р а ф с к о - телефонската тарифа 586 
бра и на Главната дирекција за задружното селско (Исправка на У,редбата за додатоците на деца 594 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград, Улица Кралевиќа Марка 
Лп ч - ПМГЈЧГГОП м олговпоен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Кралевине Марка бр. 9, - Печг.т да 

Југословенското штамплпгко 1—тпм!атие Белград 


