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166. 
На основа чл. 38 Основниот закон за буџетот, 

Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на фи-
нансиите ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ БУЏЕТОТ 

А) Органи одговорни за извршував буџетот 

Член 1 
Извршувавте на буџетот се состои: 
а) во составање тромесечни планови за извр-

шуење буџетот; 
б) во о с т а в а њ е месечни благајнички планови; 
в) во финансирање државни стопански претпри-

ј а т и ј а од буџетот, во финансирање државни надле-
штва и установи и дотирање други установи од 
буџетот; и 

г) во остварував буџетските приходи, како оние 
врз основа на фина-нсиските планови така и оние врз 
основа на предсметката. 

Државните органи односно службените лица кои 
што се Одговорни з ^ извршував буџетот се главни 

наредбодавачи, п о в и с о к н а р е д б о д а в ц и , наредбо-
давачи и помошни наредбодавачи-

Член 2 
Главни варедбодавачи за извршував на секој 

буџет во целина се извршните и управните органи 
па оние органи на државната власт кои што го до-
неле буџетот, и тоа: 

а) за општодржавниот буџет и сојузниот буџет 
Владата ФНРЈ; 

б) за државниот буџет на народната 
и републиканскиот буџет владата на 
публика ; ' 1 д ' ^ ^ 

в) за буџетот на автономната покраина и покра-
инскиот буџет Главниот извршни одбор на Народ-
ната скупштина ,на АПВ; 

г) за буџетот на автономната област и буџетот 
на обласниот народен одбор Извршниот одбор на 
народниот одбор на автономната област; и 

д) за буџетите на областите, окрузите, околиите, 
градовите и местата и буџетите на народните одбори 
извршните одбори на народните одбори. 

Член 3 
Повисоки наредбодавачи за извршував пред смет-

ката се Претседателот на Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ, претседателите на векјата на На-
родната скупштина ФНРЈ, Јавниот обвинител ФНРЈ, 
министрите на Владата ФНРЈ, Генералниот секретар 
на Владата ФНРЈ, претседателите на комисиите и 
комитетите при Владата ФНРЈ, претседателите на 
иррезидиумите на народните скупштини на народните 
републик,и, министрите на владите на народните ре-
публики, генералните секретари на владите на на-
родните републики и претседателите на комитетите 
ш комисиите при владите на народните републикиV. 

Овие наредбодапачи се одговорни за извршував 
предсметката на приходите и расходите на своите 
председателства, министерства, комисии и комитети 
и на нивните надлештва и установи, за остварува^ 
приходите кои што влегуат во буџетот врз основа 
на финансиски планови на претпријатијата под 
нивно раководство, како и приходи кои што се 
остваруат преку дејноста на државните надлештва 
и установи на нивните ресори' 

Член 4 
Наредбодавачи се раководачите на секое над-

лештво и установа кои што имаат издвоена пред-
сметка, во состав на предсметката на повисоките 
органи (чл. 3), било по партии во буџетот било во 
тром е сечии планови за извршував буџетот. Тие се 
одговорни за о с т в а р у в а л о на сво јата предсметка на 
приходите и расходите како и за извршував пред-
сметките на своите подрачни надлештва и установи, 
кои што влегуат во состав на нивната предсметка 

Член 5 
Повисоките наредбодавачи и наредбодавачите 

можат делимично да го пренесат своето наредбо-
давно право на помошните наредбодавачи-

Член 6 
Пониските наредбодавачи за извршуеаето ш 

буџетот им се одговорни непосредно на повисоките 
наредбодавачи. 

Член 7 
Народната банка ФНРЈ е главен орган за извр-

ш у в а в на целокупната благајничка служба по Општо-
државниот буџет. % 

Државната инвестициона банка ФНРЈ е благај-
нички и сметководствен орган во поглед на извршу-
е а е т о на оној дел на општодржавниот буџет к о ј 
што се однесуе на инвестициони работи. 

Член 8 
Народната банка е должна: 
а) да врши целокупна благајничка служба: на-

плата на приходи непосредно или со посредство на 
други орга,ни, исплата на расходи по буџетот со-
јузен, републикански, обласни, покраински и на на-
родните одбори; 

б) да води евиденција на приходите и расхо-
дите; и 

в) да им поднесеуе на надлежните органи изве-
штаи за остварените приходи, извршените расходи 
и други извештаи во врска со извршуењето на 
буџетот. 

Член 9 
С о б и р а а е поедини видови на државни приходи; 

(царини, лучки такси и ти,) може да биде поверено^ 
на специални благајни. Присобраните приходи овие 
благајни се должни да и ги предадат на Народната 
банка во одредени срокови-
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Член 10 
Во надлежност на Државната инвестициона бан-

ка спагја: 
а) благајничка служба: наплата приходи кои што 

по одделни др они си се вложуат ка ј Државната ин-
вестициона банка како и исплата расходи за инвести-
циони работи по буџетот сојузен, републикански, 
покраински, обласни и но буџетите на народните 
одбори; 

б) евиденција на приходите и р-асхо,дите, соста-
вуење предсметка за остварените приходи и извр-
шените расходи и доставуење предсметка на Мини-
стерот на финансиите ФНРЈ,; 

в) поднесуење извештаи з-а остварените приходи 
и извршените расходи на Народната банка; и 

г) вршење контрола со цел на правилна упо-
треба на средствата наменети за извршуење инве-
стициони ра,боти. 

Поблиски одр-едби за исплатата на расходите за 
инвестициони работи за контролата на употре-
бувањето на средствата наменети за изводуење инве-
стициони р,аботи како и за на-чинот на нресметуењето 
во врска со дадените средства во оваа цел ќе донесе 
со правилник Ми,нистерот на финансиите ФНРЈ. 

Б) Сост^вање тромесечни планови 

Член 11 
Со тромесечниот план се преден дует и се утвр-

дуат расходите и приходите за едно тромесечје сме-
т а ј ќ и од 1 јануари секоја година. 

Предлозите на тромесечните планови ги соста-
в а т повисоките наредбодавачи врз основа на пода-
ците од подредените наредно д авачи. Повисоките на-
редбодавци ги доставуат овие предлози на мини-
стерствата на финансиите односно на повереникот 
за финансиите на народните одбори, 

Министерствата на финансиите односно повере-
никот за финансиите на народните одбори, секој во 
сшзјата надлежност, составаат тромесечни планови 
по одобрениот буџет. 

Тромесечните планови, по предлог на Министерот 
на финансиите ФНРЈ, министерот на финансиите на 
народната република односно повереникот за финан-
сии на народните одбори, ги одобруат Владата ФНРЈ 
по сојузниот буџет, владата на народната република 
по републиканскиот буџет, Главниот извршни одбор 
по покраинскиот буџет, Обласниот извршни одбор 
по обласниот буџет и извршните одбори на народ-
ните одбора по буџетите на односните народни 
одбори. 

Член 12 
Во тромесечниот план се предвидуат износи на 

кредити за поедини потреби како и износи на при-
ходи по врсти, детално по партии и позиции. 

Спрема поделбата на тромесечниот план се врши 
книжење на сите извршени исплати и наплатени 
приходи и се води евиденција за извршените расхо-
ди и остварените приходи, 

В) Месечни благајнички планови 

Член 13 
Со месечниот благајнички пла,н се обезбедуат 

средствата за извршуење расходите во тек на аден 
месец. 

Министерството на финансиите ФНРЈ, министер-
ствата на финансиите на народните републики и 
извршните одбори на народните одбори, секој за 
својот буџет составаат месечни благајнички планови 
во границите на одобрените тр о месечни планови, а 
ера основа на предлогот на надлежните повисоки 
каред бода вани односно неред бодаѕашт е. 

Месечните благајнички планови се составазт по 
буџетските раздели во глобални ш т и т 

Член 14 
Одобрените тромесечн,н планови и месечните' 

благајнички плано,ви иии се доставаат на повисоките 
наредбодавачи односно на наредбодавачнте и не 
Народната банка заради евидентирање на одобреа 
ките кредити и обезбедуење средствата. 

Г) Извршуење расходите 
Член 15 

Буџетските кредити се остваруат со доставуење 
на огранците на Народната банка месечните благај-
нички планови од страна на Министерството на 
финансиите ФНРЈ, министерствата на финансиите на 
народните републики односно извршните одбори ва 
народните одбори, а кредитите за инвестициони ра-
боти со доставуење месечните благајнички планови 
на Државната инвестициона банка ФНРЈ' 

Член 16 
Кредитите наменети за финансира,ње на држав-

ните стопански претпријатија врз основ,а на месечни 
благајнички планови, доколку не се работи за кре-
дити за инвестициони работи, ги пренесуе Народ-
ната банка ФНРЈ на текукја сметка на односното 
претпријатие. 

Член 17 
Повисокиот наредбодавач и каредбодавачот не 

можат да создадат поголема обвеза но што за таа 
цел има одобрен кредит. 

Ако се протегнуе обвезата во идоекје години 
мора да биде утврден целокупниот износ на обве^ 
зите и износ на плаќањето од кредитот за текук^ 
јат,а година-

ч е 1.8 
Врз основа на докази за извршени набавки, ра-

боти, служба или договор надлежниот наредбодавач, 
издава наредба за исплата. 

Врз основа на наредба за ,исплата раководачот 
на кн,иговодството издава чек "за исплата односно 
вирмански чек кој што се смета за налог за и,сплата 
на Народната банка. 

Член 19 
Утврдените кредити м,ожат да се трошат само 

за оние цели на кои што во тромесечниот план од-
носно во годишниот буџет се наменети, Исклучи-
телно, ако нарочни потреби тоа го бараат, дозволена 
е измена на намената и височината (вирманисање) 
на ^ ^ ^ ^ а е н и т е кредити во тромесечниот план под 

а) ^ л н и о т н,аредбодавач пс сојузниот и д е н у 
балканскиот буџет може кога е тоа во интерес на 
стопанскиот план, да врши пренесуење (вирмани-
сање) на кредити мегју поедини буџетски раздели и 
глави, другите главни наредбодавачи можат да вр,шат 
такво вирманнсање со претходна согласност на по-
високите органи; 

б) повисок наредбодавач може да, врши прене-
суење на кредити метју поедини партии и позиции 
на една буџетска глава по која што има нар-едбо-
давно право; и 

в) наредбода,вачите можат да вршат пренссуење 
на кредити метју позиции по кои што имаат наред-
бодавно право, 

Во случаи на извршуен^ на стопанскиот идаи 
преку предвидените граници (норми) главниот на-
ре дбодавач мож,е да му одобри н-а односниот пови-
сок наредбодавач трошеше кредити преку износите 
одобрени со тромесечниот план. На ов-ој начин поз-
големените кредити не можа.т да ј,а премина,т висог 
ч ш ш т на износов на годишните кредит,и одобрена 
со букетот. 

За нренесуењ^ кредита негју п.артии и позиции 
наменета на капитална надразба и з а идаесгицШ, 
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Потребно е претходно мислење т надлежната план-
ска комисија^ 

Член 20 

Во рамките Ни, вкупниот износ а с р^асходит^е 
предвидени со годишниот буџет можат да вршат 
пренесував на кредит.и; 

а) главните наредбодавачи по сојузниот и ре-
,пуб либискиот буџет мегју поедини буџетски разде-
л,и и глави, другите главни наредбодавачи со прет-
ходна согласност на повисоките органи; и 

б) повисоките наредбодавачи мегју поедини пар-
тии и позиции на иста буџетска глава. 

Член 21 

Не можат да се вршат пренесуваа на кредити 
Наменети на исплата на материални расходи во 
полза на кредитите на партиите и позициите наме-
нети на исплата на личните расходи и обратно-

Мето така во текот на извршуењето на буџетот 
по благајничкиот план, ,а после извршениот распо-
ред, не можат да се вршат никакви вирмани. 

Член 22 
Во сите преноси на кредити наредбодавачот 

н а д о л е н за вршење пренос о Увезен е да го извести 
и министерството на финансиите односно поверени-
кот за финансии и Народната банка и тоа на 
оној нејзин огранок кај кој што се води сметковод-
ството на дотичииот бу-џет. Доколку се преносните 
вршени метју кредити наменети за инвестициони ра-
боти, за ним се известуе и Државната инвестициона 
банка. 

Член 23 
Доколку се во поедини раздели на буџетот пред-

видени кредити за репрезентација надлежниот на-
редбодавач ќе полаг,а сметки за извршувавте ^ а тие 
расходи на Претседателот на Владата ФНРХ 

Д) Остварував приходите 

Член 24 
Должност на си,те органи е да се грижат за 

^благовремена и потполната наплата ва следните 
приходи: 

а) приходи кои што се должни да збираат по 
своја! а надлежност или по наредбите на повисоките 
органи без оглед во чии буџет влегуат п в и ^ М В р ; 

б) приходи н а претпријатија под 
водство кои што влегуат во буџетот; џ 

в) приходи кои што п р о и з л е з а т од нивната 
дејност (такси, казни, продавачка на обрасци и сл.). 

Член 25 
Министрите на финансиите се д о л а н и во срок 

од 10 дена по истекот на благајничкиот план да ги 
Известат владите за непотполната уплата на при-
ходите односно пречекорував расходите на пови-
соките наредбодавачи. 

Министерот на финансиите ФНРЈ ја известуе 
Сојузната влада за непотполната уплата на прихо-
дите односно пречекорував расходите по општо-
државкиот буџет. Во таа цел министрите на финан-
сиите на народните републики ќе му доставуат по-
требни извештаи најдоцна 8 дена по истечуењето на 
благајничкиот план. 

Член 26 
Со цел т остварување н,а единствен фонд на па-

ричните средства, приходите на сите органи на др-
Исавна^а вла^г се збираат на соодветни сметка к-аз 
надлежните о г р а б и ца Народната банка. 

Член 27 
Вракјањѕ на погрешно или повекје наплатени 

приходи се врши во текот на годината врз основа 
на р е ш е а е за вракјаље. 

П) Книговодство 

Член 28 
Секој орган кој што по буџетот или по троме-

сечии от план (има преде метка мора да води двојно 
книговодство. 

Книговодството служи како основ на буџетската^ 
контрола и ревизија. 

Член 29 
Книгите на надлештвата и установите (чл. 25) 

мораат да бидат согласни со соодветните сметк,и ка ј 
Народната банка. 

Надлештвата и установите во своето книговод-
ство ги книжат сите свои расходи и сите приходи 
кои што ги збиваат без оглед на чии буџет се пред-
видени како приходи. 

Член 30 
Министерот на финансиите ФНРЈ ќе донесе по-

блиски одредби за начинот на в о д е а е книговод-
ството. 

Министерот ма финансиите на народната репу-
блика овластен е да ,изземе од обвезата на водење 
на двојно книговодство одредени надлештва и уста-
нови, земајкји ја во оглед како големината на бу-, 
џетот односно иредеметкатз, така и сите други оп-
стојателства. Во овој случај министерот на финан-
сиите на народната република ќе пропише Просто 
книговодство. 

Член 31 
На чело на книговодств-ото на надлештвата и 

установите стои раководач на книговодството кој 
што се смета за сметкополагач-

Задача на раководачот на книговодството е: 
а) да организира и раководи со книговодството 

на надлештвото и установата; 
б) да организира и раководи со постојаната 

служба на книговодствената контрола и евиденција, 
која што се состои во постојана евиденција на отво-
рени и искористени кредити ка ј Народната банка; 

в) благовремено да состава и да му поднесуе на 
својот наредбодавач предлози на предометката, тро-" 
месечните планови, месечните благајнички планови и' 
завршна сметка (биланс); 

г) да состава троаде сечии и годишни предсметки 
за извршените расходи и оствар-ените приходи; 

д) да се грижи за благовремената предсметка 
на земените аконтации и враќањето на неутроше-
ни те аконтации; и 

гј) да води книговодствена евиденција за др-
жавниот имот даден на неговиот каредбодавач на 
управана. 

Раководачот на книговодството му е одговорен 
на својот наредбодавач за исправност на книговод-
ството и за вистинитост на сите книжела. 

Член 32 
Сите документи врз основа на кои што се вршач 

книжењата ги нотнишуе (парафира) раководачот на 
книго вод ств ото. 

Раководачот иа книговодството ги нотпишуе си-
те налози за исплата. 

Член 33 
Р ш ж т ^ м т ми книговодството е должен да ја 

г^кадз^ на док^гштиге и, до случај на' 
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неисправност на самиот документ да го означи сво-
ето мислење. Ако народбодавачот со свој повторен 
потпис ја повтори наредбата за Да се изврши испла-
тата, исплатата ќе се изврши и без потпис на рако-
водачот на книговодството. Раководачот на книго-
водството во овој случај е должен за тоа да го из-
вести надлежниот министер на финансиите. 

Член 34 
Министерот на финансиите на народната репу-

блика води евиденција за извршуењето на републи-
канскиот буџет. 

Министерот на фина,нсиите ФНРЈ води евиденција 
,За извршуењето на сојузниот и општодржавниот 
буџет. 

Е) Буџетска резерва и резервни фонд 
Член 35 

Со буџетските резерви располагаат главните на-
редбодавачи. 

Главни наредбодавачи можат своето право на ра-
сполагање да го пренесат на министерот на финан-
сиите односно повереникот за финансии. 

Забрането е да се врши макар какво вирмани-
сање со отворени кредити од буџетската резерва. 

Член 36 
Со резервниот фонд располага Владата ФНРЈ по 

предлог на Министерот на финансиите ФНРЈ. 
Владата ФНРЈ може да го пренесе делимичното 

право н,а располагање со овој фонд на Министерот 
на финансиите ФНРЈ. 

Средствата од резервниот фонд можат да им се 
одобрат на главните наредбодавач,и во републиките 

леано ако им е буџетската резерва исцрпена. 
Забрането е да се врши макар какво вирмани-

сање со отворени кредити од резервниот фонд. 

Ж) Завршна сметка 
,Член 37 

Буџетската и сметковната година започнуат на 
Д јануари и се завршуат на 31 декември. 

Член 38 
Сите раководачи на книговодството должни се 

да ги заклучат книгите на кра ј на буџетската го-
дина. 

Исто така Народната банка и Државната инве-
стициона банка ќе ги заклучат буџетските еви-
денции. 

Член 39 
По истекот на буџетската година се става за-

вршната сметка одделно за секој буџет. 
Завршната сметка се состои во годишниот би-

ланс кој што се состава врз оснва на книги. 
Завршната сметка ја составуат наредбодавачите. 

Врз основа на завршните сметки на наредбодавачите 
повисоките наредбодавачи ја составуат својата завр-
шна сметка^ 

Пониски народни одбори ги доставуат своите за-
вршни сметки на повисоките народни одбори. Во за-
,вршните сметки на повисоките народни одбори се 
внесуат во сумарни износи завршните сметки на по-
.ниските народен одбори и се д о ставу ат на министе-
рот на финансиите на народната република. 

Министерот на финансиите на народната репу-
блика состава завршна сметка за извршуење држав-
ниот буџет на народната република во кој што ги 
внесуе во сумарниот преглед завршните сметки на 
повисоките народни одбори. 

Завршна сметка за извршував државниот буџет 
на народната република поднесуе министерот на фи-
нансиите на владата на народната република на ра-
згледаше, потоа му ја доставуе на Министерот на 
финансиите ФНРЈ заради с о с т а в а м на општодр-
жавната завршна сметка. 

Министерот на финансиите ФНРЈ состава ол-
штодржавна завршна сметка која што содржи: 
вршна сметка за извршуење на сојузниот буџет И 
завршни сметки за извршуење државните буџети на 
народните републики во сумарни износи. 

Општодржавната завршна сметка ја поднесуе 
Владата ФНРЈ. По разгледаното на завршната смет-
ка за извршуење општодржавниот буџет Владата 
ФНРЈ и ја поднесуе на Народната скупштина ФНРЈ 
на одобруење заедно со извештајот на Министерот 
на финансите ФНРЈ. 

Чле,н 40 
Со цел на постојана евиденција за утрошок к р е 

дитите и наплата приходите, а оделно со цел наѓ 
правилна контрола на сите завршни сметки, Народа 
ната банка е должна со организација на своето кни-
говодство да ја обезбеди потполно евиденцијата на! 
искористените кредити како и остварените пр,иходи. 

Исто така Државната инвестициона банка долм 
жна е да ја обезбеди потполната евиденција на 
извршените расходи за инвестиц,ионите работи и 
остварените приходи кои што се полагаат ка ј неа.: 

Член 41 
На 31 декември престануат да важат сите кре-

дити и во наредната година не можат да се вршат 
никакви исплат,и од овие кредити. 

Исто така,, неутрошените аванси мораат да и сб 
вратат на надлежната благајна до 31 декември. 
Евентуалните разлики како и неисплатените доку-
менти се пресметуат и се исплатуат од кредитите 
предвидени за таа цел во идната буџетска година^ 

Член 42 
Исплата расходите кои што не можат да бидат 

пресметани и исплатени до 31 декември (обвези ОД 
поминатата буџетска година) ќе се врши во текот, 
н,а новата буџетска година на терет на оние кредити 
кои Ј а т о ќе бидат предвидени во буџетот за овиб 
цели 

3) Депозити 
Член 43 

Депозити се викаат средства кои што се наво-
гјаат н,а привремено располагање н,а установите И 
надлештвата и кои што, кога ќе настапи одреден 
услов, мораат да им се вратат нЗу установите или Ш1 
лицата на кои што припаѓаат . 

Член 44 
Соедст^ г а н а с и т е Депозити со кои што ракуа^ 

установи -л надлештв,а мораат обвезно да се држат! 
ка ј Државната инвестициона банка. 

Член 45 
Р а с п р а в и и депозити кои што ползувачите не ќе 

ги подигнат во срок од година дена од денот на 
приемот решението со кое што депозитот е распра-
вен, се книжат во корист на приходите на овој бу-
џет на кој што се навогја надлештвото или устано-
вата која што ракуе со депозитот. 

Член 46 
За чување и правилно располагање со депози-

тите како и за правилно водење евиденција за депо^ 
зитите одговорни се надлежните наредбодавачи. 

И) Преодни наредби 
Член 47 

За 1947 година Народната банка ќе го превземе 
'извршуењето само на сојузниот буџет. 

Нраодната банка за 1947 година ќе изработи ѕШр 
вршна сметка не. сојузниот буџет, 
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Член 48 
Министерот на финансиите ФНРЈ ќе донесе од-

лука од кога надлештвата и установите во смисла 
на чл, 28 на ова,а уредба ќе водат двојно книго-
водство. 

Член 49 
Додека Народната банка ФНРЈ не го превземе 

евидентирањето на извршуење републиканците, 
обласните, окружните, градските, месните и реон-
ските буџети, таа за овие органи н,а народната власт 
ќе врши само благајничка служба, 

Министерот на финансиите ФНРЈ ќе одреди со 
своја наредба кога ќе го превземе Народната банка 
ФНРЈ извршуењето на буџетите на овие органи на 
државната власт. 

Член 50 

Се овластуе Шнистерот на финансиите 'ФНРЈ 
да донесе поблиски прописи за организација На це-
локупната сметководствена служба околу извршу-
вањето на сојузниот буџет. 

Член 51 
Напатствија за спроведував на оваа уредба доне-

суе Министерот на финансиите ФНРЈ 

Член Ф 

Оваа уреба влегуе во сила со денот на објавуе-
њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" а ќе се применуе од 1 април 
1947 година 

18 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р. 

м.инистер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

167. 
На основа чл 53 во врска чл. 7 и 10 Зшшншг за 

даноци, а по предлог на Министерот на ( И К ^ Ч ! ^ 
Владата ФНРЈ пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

1) Предмет на оданочуење 

Член 1 
Данок на промет на производи се плакја на про-

мет на производи од сите гранки на стопанството, 
освен на основните производи на поледелството, 
како и на вршење услуги со кои што се допринесуе 
отварање вредности на производи 

. Износите на данокот се одреду ат со Тарифа на 
данокот на промет на производи која што е соста-
вен дел на оваа уредба. 

На промет на други добра, на промет на основни 
производи на поледелството како и на вршење други 
услуги се плакја данок само доколку и како е тоа 
во тарифата предвидено. И во овие случаи важат 
прописите на оваа уредба ако со тарифата не е 
инаку пропишано. 

Член 2 
Данок на промет на производи се плакја и на 

производи кои што од претпријатие на друг бес-
платно се дадени или земени за лична потреба на 
сопственикот. По правило данок се плакја и на утро-
шокот на материалот на сопственото производство 
кој што е употребен при изработуачката на друга 
стока ако е предвидено да на продавачката на та-
ков материал се плакја данок. 

Член 3 
При увозот на стока не се плаша данок по оваа 

уредба. 
На прометот на увезената стока во непроменета 

состојба не се плакја данок доколку за таква стока 
не е пропишано да се плакја данок при секоја про-
давачка. 

На промет на стока која што се извози се плакја 
данок како и на промет на таква стока во земјата. 
Министерот на финансиите ФНРЈ во согласност со 
Министерот на надворешната трговија ФНРЈ, може 
во целина или делимично да го надокнади плате-
ниот данок ако извозничкото претпријатие докаже 
оти при извозот постигнало помала цена од цената 
на домашното пазариште 

Член 4 
Данок се плакја по правило само еднаш и со него 

е оданочен секој натамошен промет на стоката во 
непроменета состојба. Исклучително, данок се плакја 
при секој промет во оние случаи дека е тоа со та-
рифата изрично предвидено. 

Ако производите, на чиот промет е платен да-
нок, се обработат, доработат или преработат, ќе 
се плати данок и на промет на производите добиени 
со обработуачката, доработуачката односно прера-
ботуачката, доколку е во тарифата предвидено да 
се на промет на такви производи плакја данок. 

2) Даночна обвеза 
Член 5 

Обвезата на плаќање данок настануе во момен-
тот кога е извршен прометот на кој што се плакјг 
данок. 

3) Даночен обвезник 
Член 6 

Данок на промет на производи плакјаат држав-
ните стопански претпријатија и установи, коопера-
ции и организации и други лица кои што вршат 
промет подложен на овој данок, а кои што се во 
тарифата означени како даночни обвезници (плак-
јачи). 

Ако стоката се производи од материал на пора-
чачот, а порачачот е трговско, индустриско или за-
н а е т о т претпријатие кое што произведената стока 
ја става во промет (ја продава, натаму ја препабо-
туе, обработуе или доработуе) за производуач се 
смета порачачот кој што е должен да плати данок 
на промет на производи. Прерабогуачот на мате-
риалот должен е да плати данок на надокнади за 
услуги 

Ако е порачачот лице кое што произведената 
стока не ја става во промет, за производуач се смета 
преработуачот на материалот и должен е да плати 
покрај данок на надокната за услуги и данок на 
промет на производи. 

Член 7 
Државните поледелски добра и поледелските 

установи, селските работни кооперации, земјодел-
ските производуачки кооперации (сточарските, пче-
ларските, рибарските и сл кооперации) и земшдел-
ците не плакјаат данок на промет на основните про-
изводи на поледелството. Исклучително, ако овие 
претпријатија и лица ги употребуат основните про-
изводи на поледелството во цел на занае тека или 
индустриска лрсработуачка. плаќаат данок на таков 
у т р о т о к не овие производи. 
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Данок на премет на основни производи на поле-
делството по правило плаќаат претпријатија кои 
што ги откупу ат заради натамошна продавачка или 
преработуачка. И а ^ ч и т е л н с . набрано продавачките 
кооперации и нивните сојузи вг, плакјаат данок ако 
откупените основни производи на поледелството ги 
продаваат на државните откупни претпријатија или 
на работни организации на истиот кооперативен 
сојуз Во овие случаи данок плакјаат државните 
откупни претпријатија односно онаа ^оперативна 
организација која што произволна ќе гИ продале 
на своите членгви потрошуачи. на другите коопе-
ративни сојузи и на нивните кооперации или на 
други лица и установи 

Ако се В1 предните случаи предмети на купу-
ачка производи или добра на чинот промет се 
плакја данок на промет на производи прл секоја 
продавачка, купуачот ќе плати данок само еднаш. 

4) Даночни ослободуваа 
Член 8 

Од пдакјање на овој данок се ослободуаг: 
1) установи на социално осигурував во поглед 

на нивното примање по работите на осигурувавте; 
2) државни установи за хигиенска служба, др-

жавни болници, клиники и други слични државни 
установи во поглед на надокнадат^ која што ја при-
маат за вршење службата заради која што се осно-
вани; ' 

3) државни музеи во поглед на надокнадата 
која што ја примаат од посетителите; 

4) работн-ици, намештеници и службеници на 
својата заработуачка; 

5) детски домови, домови на старци, домови на 
слепи и глувонеми и инвалидски домови во поглед 
на надокнадата која што ја примаат за издржував 
лицата кои што се сместени во тие домови; и 

6) книжевници, научници, сликари, вајари и ком-
позитори во поглед на прометот на нивните основни 
уметнички и научни работи и авторските права на 
истите. 

Исто така данок на промет на производи не се 
плакја на промет на уметнички дела и антиквитети 
кога ги откупуе Комитетот за култура и уметност 
на Владата ФНРЈ, народните музеи и другите др-
жавни културно-просветни установи. 

5) Даночна основица 
Член 9 

Данок на промет на производи се плакја спрема 
даночната основица означена во тарифата 

Ако височината на прометот не е изразена во 
пари или е непозната, спорна или самнителна, ќе се ' 
утврди со процена. 

Ненаплативото побарував за. извршени услуги 
и за продадени производи се одбива од височината 
на прометот при пресметувавте на данокот. 

6) Начин на плакјањв 
Член 10 

Даночните обвезници кои што се должни да 
водат рабатни книги, а кои што преку Народната 
банка ФНРЈ наплатуат сметки за продадени произ-
води или добра или за извршени услуги, плакјаат 
данок при наплатата на сметката. Народната банка 
ФНРЈ должна е да од наплатениот износ на смет-
ката одбие данок и да го книжи на соодветната 
сметка на државните приходи. 

На промет по сметките кои што не се напла-
тени преку Народната банка ФНРЈ даночните обвез-
ници од претходниот став должни се да уплатат 
данок на сметка на приходите од данокот на про-
мет на производи кај Народната банка Ф Н р Ј во 
с р о к о в кои што ќе ги одреди Министерот на фи-
нансиите ФНРЈ. 

Даночните обвезници о д претходните ставови 
должни се во срок од 10 дита по истекот на. секој 

месец да поднесат пресметка за извршениот промет 
и за платениот д а н ж в^ минатиот месец. По исте-
кот на календарската година во срок од 30 дена 
овие обврзи чии се должни да поднесат годишна 
пресметка за извршениот промет во минатата го-
дина. 

Надлежниот околиски извршни одбор ја прове-
руе точноста на поднесените пресметки врз основа 
на работните книги и други присобрани подади и 
донесуе решење за височината на годишниот про^ 
мет и износот на данокот. 

Ако извршниот одбор на надл,ежниот народен 
одбор установи оти работните книги не се поопшто 
водени или да не се уредно водени, ќе се применат 
соодветни санкции 

Извршниот одбор со решеае ќе го извести да^ 
ночниот обвезник за утврдениот годишен промет 
и за разрежаниот данок и ќе го повика во срок од 
30 дена да го уплати евентуално помалу платениот 
данок и соодветната камата. 

Член 11 
Даночните обвезници кои што не се должни да 

водат работни книги, а кои што професионално вр-
шат промет подложен на О В О Ј данок плакјаат данок 
спрема височината на прометот утврден од страна 
на околискиот односно градскиот извршен одбор 
или од нив тага даночна комисија. 

Овие обвезници се должни едновремено со да-
ночната пријава за разрез на данок на доходок да 
поднесат годишна пријава за прометот извршен во 
текот на даночната година. Тие го плакјаат овој 
данок во срокови и на начин пропишан за данок на 
доходок. Министерот на финансиите на народната 
република може да пропише овој данок да се 
плсфја во покуси срокови. 

Член 12 
Даночните обвезници кои што професионал.но не 

се занимаваат со продавачка на производи или со 
в р ш . ^ е на услуги должни се да го пријават поеди-
нечк^Лћвршениот промет и да го уплатат соодвет-
ниот износ на данокот во срок од 15 дена од денот 
на извршениот промет ако со тарифата за поедини 
случаи не е инаку одредено. Околискиот односно 
градскиот извршни одбор ја проверуе точноста на 
пријавениот промет и го утврдуе износот на да-
нокот. 

Член 13 
Министерот на финансиите ФНРЈ може да на-

реди од даночните обвезници од чл. 11 и 12 да се 
н з л л ^ ^ ^ д а н о к на промет на производи преку обу-
с ^ Л Р Ј Ј И ^ исплатата на сметките за испорачаа на 
стоката "к вршеае услуги на државните надлештва 
и установи 

Член 14 
Пресметката односно пријавата за извршениот 

промет му. се поднесуе на о к о л и ќ пот (градскиот) 
извршни одбор на чиј ата територија се врши про-
метот на кој што се плакјз, данок Овој одбор води 
сметка -на даночниот обвезник за данок на промет 
на производи. 

Ако повекје фабрики, работилници, продавач' 
ници и слично води заедничко сметководство. \10же 
да се одобои плакјање на данокот во местото дека 
се води сметководството, 

Член 15 
Данокот на промет на производи' се плакја во 

готово или преку употреба, на даночни марки или 
даночни хартии од вредност. 

Како доказ за платеа данок служат ш т е д и т е 
на надлежните органи и даночните марки и даноци 
ните хартии^ о ^ вредност Министерот на фин-аев 
ските ФНРЈ може да одреди' как^ д^каа за платеа 
ниот данок на промет на. поеадн.! производи д а СШ 
употребуаг нарочни даночни обележја^ 
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Член 16 
Во поглед на разрезот и наплатата на овој да-

нок како и во сето другото што не е пропишано со 
'оваа уредба и одредбите издадени врз основа на 
Истата важат аналогно прописите на Уредбата за 
данокот на доходок 

Член 17 
Даночните обвезници кои што се ,должни да во-

дат работни книги мораат на к\пуачот да му изда-
дат сметка за секоја продавачка на производи и 
извртената услуга и во сметката да означат оти тие 
Издавачи на сметката) плаќаат данок. Министерот 
на финансиите ФНРЈ ќе пропише во кои случаи и 
Под кои услови не мораат да издаваат сметка при 
продазачката на мало, 

Даночните обврзници кои што не се должни да 
водат работни книги л е мораат да издаваат сметки. 
'Ако изда-дат сметки должни се да означат о̂ ри тие 
плаќаат данок. 

Сите лица кои што издаваат сметки при прода-
в а ч к а ^ на увезени производи или производи на 
чиот промет се плаша данок од страна на друго 
лин'3 должни се да означат во сметката оти е пред-
метот на продаеачката увезена стока односно да се 
плакја данок од страна на друго лице. 

Член 18 
Ако даночните обвезиими кои што се должни да 

вода' работни кнчги не платат данок или парична 
казна во одредени срокови, плакјаат на име на каз-
нена камата 0,2% за секој де,н задоцнуење. 

Државните стопански претпријатија и установи, 
место казнената камата од претходниот став, плак-
јаат редовно камата од 6% годишно, а нивните слу-
жбеници 'со чија вина не е благовремено платен да-
нокот м и ^казн-ата 'одговараат заради даночна неу-
' р е Д Е ГУСТ. 

Легурите далечни обвезници на неблаговремено 
у п л а т н и износи на данок и казни плакјаат редовна 
камата од '6% годишно. 

Член 19 
(Лице кое што платило данок, камата "^Жи па-

ничи? казна која што 'не 'било должно да ја плати 
има по дво на и -вао 'Вракј ање Молбата за поврак-
јање се поднесуе на оној орган кај кого е плаќа-
њето извршено. Ако чг данокот платен со употреба 
на л-почни марки или даночни хартии од вредност, 
молбата му се поднесуе на околискиот односно град-
скиот извртила -одбор 'на чшата територија е преби-
"вћлкштето на молителот. 

Ћ Контрола и ревизија 
Член 20 

Редовна контрола на плакјање дано^врРђ^ 
-Змискиот 'односно градскиот извршни одсор ^ к ј ј! 
тпгро 'му се поднесуе пресметка односно пријава за 
извршениот 'промет. 

ГТоаво на повисока контрола и -право на реви-
зи ја ши припаѓа на повисоките извршни 'одбори 
'односно на чиин истераната на финансиите на народ-
ните републики и на Мчиистеоствопк) 'на финансиите 
ФНРЈ. 

Во случај 'на спор за особините И квалифика-
циите на производите ќе се изврши стручен пре-
глед или анализа на производите. Решење за спорот 
донесуе Министерот на финансиите ФНРЈ. 

-Министерот ?на 'финансиите ФНР0 одреду^ кај 
Чв)и даночни Фбѕезници ќе се установи постојан 'фи-
нансиски надвор 'Над производството -и прометот на 
производи. Даночните Фбвезници Шј кои што е 
одреден постојан финансиски надзор должни се да 
водат пропишани книги, да ги уредат своите рабо-
тилници, магацини, 'инсталации, технички урегјај и 
о^танатоФо 'на шаини 'кој 'што е аго ден за вршеше 
контрола. јАко е за вршење контрола потребна упо-
треба 'на "контролни апарати во производството 'На 
стоката, Министерот на '-финансиит-е ФНРЈ може да 
пропише да е даночниот обвгзник должен да ги на-

бави тие апарати и да ги одржуе во исправна со-
стојба 

Државните органи од претходните ставови имаат 
право преку овластени службеници да вршат пре-
глед на работните книги, работните и помошните 
простории и техничкиот урегјај и да ги бараат дру-
гите нодаци потребни за проверуење на правилното 
извршуење на одредбите од оваа уредба и пропи' 
сите издадени врз основа на неа. Даночните обвез-
ници и сите други лица кои што се занимаваат со 
производство или со продавачка на производи, со 
продавачка на други добра или со вршење услуги, 
како нивни намештеници -и застапници должни се 
на барање на ^овластените службеници да ги дадат 
сите вакви подаци со кои што располагаат, 

8) Казнени одредби 
Член 21 

За дело на ,даночна утаја ќе се казни со .дво-
струк до петост,рук износ н а утаениот данок, а нај-
малку со 500 динари: 

1) даночен обвезник кој што ќе затаи некој про-
мет 'или даде -лажни или непотполни подаци во на-
мера да го избегне плаќањето на данокот во ^це-
лина или делимично. 

Намерата за избегнуење плаќањето на данок 
се цени спрема намерата на одговорните службеници 
на 'Правните лица односно спрема намерата на ста-
решината на дшакјинсвото =на грабаните во случаи 
во кои што дсшакјинствоЈГо се смета како даночен 
обвеѕник; 

2) лице кое што стоката чиот промет е ослобо-
ден од плакјање на данок или на која ;што данокот 
е платен по пониска стопа ја употоеЗи во други 
цели а не во цел заради која што прометот е осло-
боден од данок односно заради која што е платен 
данок по пђниска стопа; 

3) лице к а ј 'кое што се најде стока без пропи-
шано обележје 'или потврда, ако е пропишано оти 
обележјето или потврдата служи како доказ за 'пла-
тениот данок; 

4) лице кое што при вршењето на прометот не 
употреби даночни м а р ш или даночни хартии од 
вредност, Нема да се сме-та да е извршена даночна 
утаја ако во овие случаи се плати данок ^во -готово. 

Покрај лица-та од ст. 1 -на овој член, ќе се казни 
нивниот застапник го парична казна ,до 100,000.— 
динари ако сам направил некое од делата наведени 
во претходниот став или участвуел во нивното из-
вршуење. Ако делата од ст 1 на овој член ги из-
вршат застапниците на лицата под старателство или 
под родителска ;власт ќе се казнат со предвидената 
казна едино тие застапници. 

Член 22 
-Ако даночниот обвезник не поднесе годишна 

пр-есметка односно даночна пријава во одреден срок, 
ќе плати на име казна 3% од разрежаниот данок, 
а ако пресметка-та односно -прртјава/га не ја поднесе 
ни по писмениот позив во одреден срок, ќе плати на 
име казна 6% од разрежаниот данок. Казната за-
ради -непо д н е с е њ е даночна пријава не може да 
биде поголема од 50.000.— ,динари. 

-Казна по претходнио-т став се ^дмеруе едновре-
мено со данокот и во се :ја дели судбината /на да-
нокот. 

Член .23 
/Даночниот обвеѕник кој што не фоди рабо-тни 

книги кои 'Што е должен ,да ги води или ши води 
неуредно или 'не дозволи преглед на работните 
книги, како и даночниот обвезник кој што ве доз-
воли преглед на работните простории, инсталации, 
урегјаи, производство, вашови на сировине материал 
и готови производи, ќе се казни парично до 200.000.— 
динари. Вака ќе се казнат и извршителите на де-

кои -што 'се 'во паарифагга предвидени како по-
тешки даночни н а р е д и аети. 

, Со казна по пр-ети едниот здав т е пзе 'казми "и ва-
ет,ашшшт на даночниот обвезљшк заради дела кои 
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што ги направил! сам или зел участие во нивното 
извршуење. 

Сите лица врз основа на чието работење, работ-
ните книги и документи може да се провери исправ-
носта на пресметуењето и пријавата на прометот на 
друго лице ќе се казни парично до 100.000.— динари 
ако по барање на надлежниот државен орган не 
дозволат прегледуење на своето работење, работ-
ните книги и документи и не ги дадат бараните пс-
даци со кои што располагаат. 

Член 24 
За останатите повреди на односните одредби на 

Законот за даноци и на оваа уредба како и пропи-
сите издадени врз основа на нив ќе се одмеруе па-
рична казна до 50.000.— динари. 

Член 25 
Одредбите за казни од претходните членови на 

оваа уредба не се применуат на државните стопан-
ски претпријатија, државните установи и државните 
надлештва. 

Државните службеници кои што ќе ги повредат 
одредбите на оваа уредба (даночни неуредност^ ќе 
^е казнат парично до 20.000.— динари, а во потешки 
случаи парично до 100.000.— динари. 
I Член 26 
, , За дела на даночни неуредност , предвидени во 
ЧЈЈ. ?2, 23 и 24 на оваа уредба, надлежни се пове-
рениците за финансии на околиските односно град-
ските извршни одбори. За дела на даночните неу-
редности на државните службеници по чл. 25 на-
длежен е дисциплински суд. 

Член 27 
За дела предвидени во чл. 21 на оваа уредба 

надлежни се околиски судови. Претходни извиди по 
овие дела вршат поверениците за финансии на око-
лиските односно градските извршни одбори надле-
жни за разрез на данокот. 

Член 28 
Сите правосилни одлуки за казните но оваа 

уредба, кои што се наплатуат во пари, ги извршуе 
повереникот за финансии на околискиот односно 
градскиот извршни одбор кој што ја изрекнал каз-
ната односно за чијата територија е надлежен судот 
кој што ја изрекнал казната. 

9) Гаранција 

Член 29 
Државата има првенствено право за наплата на 

доспеалиот данок од приходите и имотот на даноч-
ниот обвезник односно гарантот за време од 5 години 
по истекот на годината во која што настанала обве-
зата на плакјање односно по истекот на годината во 
која што разрезот на данок му е соопштен на даноч-
ниот обвезник. Исто право државата има и во по-
глед на наплатата на казна од казнетите лица и нив-
ните гаранти. 

Купуач на претпријатие солидарно одговара во 
границите на вредноста на купеното претпријатие 
за данок кој што продавачот не го платил. Надлеж-
ниот финансиски орган должен е по молба на ку-
пуачот да даде подаци за должниот данок на про-
давачот 

Кога лице со седиште во иностранство врши 
промет во земјата преку застапник, застапникот га-
рантира за данокот, а покрај тоа должен е да врши 
се она што е. на даночен обвезник ставено во 
должност. 

10) Застареност 
Член 39 

Право на државата на разрез на данок заста-; 
руе за 5 години по истекот на годината за иоЈа што! 
требало да се изврши разредеа 

Право на државата на изречуење казни застаруе 
за 5 години по истекот на годината во која што е 
направено делото. 

Право на државата на наплата данок и казна 
застаруе за 5 години по истекот на годината в0 
која што требало да ја изврши наплатата. 

Право на даночниот обвезник и други лица на 
в р а ќ а њ е данокот и казните кои што не бил должен 
да ги плати застаруе за 5 години по истекот на го-
дината во која што е извршена уплатата на дано-кот 
односно казните. 

Текот на застареноста се прекинуе со секој 
службен акт на надлежниот орган кој што прописно 
му се ставуе до знаење на даночниот обвезник или 
на казнетото лице односно на нивниот гарант. 

Член 31 
Правосилно извршена постапка за разрез на да-

нок може да се обнови ако во срок од 3 години од 
денот на правосилноста се дознаат факти од кои 
што п р о и з л е з е оти данокот бил неправилно разрез 
жан, а кои што не биле познати при разрезот на 
данокот. 

11) Жалби 

Член 32 
Против сите првостепени решења донесени ПО 

оваа уредба има место на жалба во срок од 30 дена ' 
по нивното соопштуење, и тоа еднаш само на непо^' 
средно повисокиот извршни одбор односно на М ж 
нистерството на финансиите. 

По поднесената жалба органот кој што е на^ 
длежен за одлука донесуе решење кое што му Св 
соопштуе на деночниот обвезник и на повереникот 
за финансии на околискиот односно градскиот из^ 
вршии одбор 

Поднесената жалба не ја задржуе наплатата на 
данокот. 

^ Шћ^поглед на жалби и постапка воопшто кај су-
ловите да донесуат одлуки по Бините од оваа 
уредба, важи судската кривична постапка. 

12) Овластував 

Член 33 
Се овластуе Министерот на финансиите ФНРЈ да 

пропишуе напатствија за извршував на оваа уредба 
и тарифа. Со напатствијата ќе се одреду е срокот, 
местото, начинот и надлежниот орган за разрез в 
н а д л а т ^ н а д а н о ^ о т , доколку тоа не е одредено СО, 

^ ^ ^ Ш р П г тарифа. 
р С - ^ т ^ а с т у е Министерот на финансиите ФНРЈ 
'да мо,/ - на продавачите на мало да им одобруе 
п р о в и к 1 за продавање даночни марки и даночни 
хартии ј д вредност. 

Министерот на финансиите ФНРЈ пропишуе кои 
лица се должни да водат работни книги за примеа 
нуењето на оваа уредба и тарифа. 

18) Преодни и завршни одредби 

Член 34 
Додека не се донесат нови прописи за царини! 

пр и увозот ќе се наолатуат даноци на промет и др^ 
жавна трошарина по прописите кои што важеле наѓ 
ден 31 декември 1946 година. 

Член 35 
Шз дзодот ш влечењето во сила на оваа уредба 

врфстак^ат да важат сите досега признати ослобсн 
дуења по макар кои прописи Т)свен по важекјит^ 
меѓународни договори и по законите издадени оДј 
1 Ј а н у з и 1945 година н а т а м у 
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Член 36 
На сите државни набавки кои што се извршени 

или кои што ќе се извршат после в л е ч е њ е т о во 
сила на Привремената тарифа на данок на промет 
на производи, а по договорите заклучени пред тој 
ден, ќе се наплатуе данок во износи предвидени во 
привремената тарифа Но ако е заради примечуењето 
на Привремената тарифа на данок на промет на 
производи надлежниот орган за одредуење цените 
ги променил цените на стоката л услугите кои што 
се предмет на договорот, а стоката се испорачуе 
односно услугите се вршат по цените предвидени во 
порано заклучениот договор, -данокот ќе се плати 
по стопите кои што важеле во моментот на заклу-
чуење договорот, 

Прописите на претходниот став не се однесуат 
на набавките на државните стопански претпршатија, 
туку данок на ние ќе се плати по Привремената та-
рифа на данок на промет на производи, без оглед 
на тоа да ли надлежниот орган ги променил цените 
на стоката и услугите или не и без оглед на тоа 
кога е договорот заклучен. 

Член 37 
Со денот на влечењето во сила на оваа уредба 

престануат да важат прописите на Уредбата за при-
времената тарифа на данок на промет на производи. 

Додека не се донесе нова тарифа, остануе во 
важност Привремената тарифа на данок на промет 
на производи која што е пропишана со уредба на 
Владата ФНРЈ („Службен лист ФНРЈ" бр. 106/46) 
односно на тарифата во ценовникот доколку нејзи-
ните прописи не се противни со прописите на оваа 
Уредба. 

Член 38 
Оваа уредба влегуе во сила со објавуењето во 

„Службениот лист на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија". 

18 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

168. 
На основа чл. 80 ст. 2 Уставот ФНРЈ и чл. 1 За-

конот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење 
уредби по прашањата од народното стопанство Вла-
дата ФНРЈ, по предлог на Министерот на финан-
сиите ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА 
ДРЖАВНАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 

Член 1 
Државната инвестициона банка врши следни 

функции: 
1) финансира инвестициони работи кои што се 

взведуат со средства од државниот буџет и други 
извори; 

2) дава долгорочни кредити; 
3) ги присобира сите долгорочни парични сред-

ства; 
4) врши финансиска ревизија на инвестиционите 

Ј^аботи; 
5) врши служба по внатрешните и надворешните 

долгови на државата; 
6) врши и други функции кои што ќе и бидат 

поверени во врска со предните. 
Државната инвестициона банка ФНРЈ може 

исклучително, со согласност на Министерот на фи-: 
изведат! ФНРЈ, да врши и кусорочао кредитирање. 

Член 2 
Државната инвестициона банка има централа во 

Белград, главни филиали во сите седишта на народ-
ните републики и филиали во поважните стопански 
места. 

Одлуки за оснивање, спојуење и укинуење глав-
ните филиали во народните републики донесуе, по 
предлог на Генералниот директор на Државната ин-
вестициона банка ФНРЈ, Министерот на финансиите 
ФНРЈ по претходно сослушуење мислењето на ми-
нистерот на финансиите на односната народна ре-
публика. Во една народна република може, по по-
треба, да се оонуат и повекје главни филиали. 

Одлуки за оснивање, спојуење и укинуење фи-
диалите донесуе Генералниот директор по претход-
ното одобруење на Министерот на финансиите ФНРЈ 
кој што ова одобруење ќе го дава од кога претход-
но ќе го сослуша мислењето на министерот на фи-
нансиите на односната народна република. 

Член 3 
Државниот осигурителен завод ФНРЈ стои под 

раководство на Министерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 4 
На чело на Државната инвестициона банка ФНРЈ 

стои Генерален директор, кој ш т о ' управуе со сите 
работи на банката. Нему му помагаат двајца заме-
ници. Кога е Генералниот директор отсатен го за-

"менуе еден од замениците. 
Генералниот директор и неговите заменици ги 

постава и разрешуе Министерот на финансиите 
ФНРЈ со согласност на Претседателот на Владата 
ФНРЈ. 

Член 5 
Во Централата на Државната инвестициона банка 

ФНРЈ постоат: 
1) Дирекција на планирање и статистика; 
2) Дирекција на финансирање; 
3) Дирекција на кредитирање; 
4) Дирекција на фондови; 
5) Дирекција на долгови; 
6) Дирекција на сметководство; 
7) Ревизиона дирекција; 
8) Организациона дирекција; 
9) Персонална дирекција; и 

10) Секретаријат. 
Министерот на финансиите ФНРЈ може по по-

треба, по предлог на Генералниот директор, со свои 
одлуки да оснива, спојуе и укинуе дирекции и цен-
трали. 

Член 6 
На чело' на дирекцијата, главните филиали и фи-

лиалите стоат директори со по еден или двајца за" 
меници. 

Член 7 
Во Централата постои Колегиум кој што го СО-

чинуат Генералниот директор, неговите заменици и 
сите директори на централата. 

Колегиумот е советодавен орган на Генералниот 
директор. Колегиумот го свикуе по сите поважни 
работи и начелни прашања и со него раководи Ге-
нералниот директор. 

Ако Генералниот директор не се сложи со пре-
длозите на Колегиумот може секој член на Коле-
гиумот да бара одлука на Министерот на финан-
сиите ФНРЈ. Ова барање не го обуставуе извршуе-
њето на одлуката на Генералниот директор, 

Член 8 
Државната инвестициона банка 'ФНРЈ полноќ 

важно ја потпишуат колективно; Генералниот ди-
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ректор и еден од замениците односно двајцата за-
меници односно еден од овие раководачи и лице 
кое што Генералниот директор ќе го овласти за 
лотпишуеље или две лица кои што Генералниот ди-
ректор ќе ги овласти за потпишуење. 

Член 9 
Поблиски прописи за организацијата и работе-

њето на Државната инвестициона банка ФНРЈ до-
несуе Министерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 10 
Со в л е ч е њ е т о во сила на оваа уредба преста-

н а т да важат сите прописи кои што се во супрот-
ност со неа. 

Член 11 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

в а њ е т о во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

18 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р, 

169. 

На основа чл. 80 ст. 2 Уставот ФНРЈ и чл. 1 За-
конот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење 
уредби по прашањата од народното стопанство, 
Владата ФНРЈ, по предлог на Министерот на финан-
сиите ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА ДРЖАВ-
НИОТ ОСИГУРИТЕЛНИ ЗАВОД 

Член 1 
Државниот осигурителен завод ги врши, на те-

риторијата на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и вон неа, сите видови осигуруења освен 
Социално. 

Државниот ссигурителе,н завод врши и други 
функции кои што ќе му бидат поверени во врска 
со осигуруењето 

Сиот државен имот мора да биде осигурен кај 
Државниот осигурителен завод ФНРЈ. 

Член 2 
Државниот осигурителен завод има Генерална 

дирекција во Белград, дирекции во сите седишта 
на народните републики и посвоеници во поважни 
етопански места. 

Одлуки ва оснивање, спојуење и укинуење на 
дирекциите в^ народните републики донбсуе, по 
предлог на Генералниот дир жтор на Државниот 
осигурителен завод ФНРЈ, Министерот на финан-
сиите ФНРЈ по претходно сослушуење мислењето 
на министерот на финансиите на односната народна 
република. Во една народна република може, по по-
треба, да се оснуат и повеќје дирекции. 

Одлуки за оснивање, спојуење и укинуење на 
пословниците донесуе Генералниот директор по 
претходно одобруење на Министерот на финансиите 
ФНРЈ, кој што ова одобруење ќе го дава откога 
претходно ќе го сослуша мислењето на министерот 
на финансиите на односната народна република. 

Член 3 
Државниот осигурителеи завод ФНРЈ стои под 

раководство на Министерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 4 
На чело на Државниот осигурителен завод ФНРЈ 

стои Генерален директор кој што управуе со сите 
работи на заводот. Нему му помагаат двајца заме-
ници. Кога е Генералниот директор спречен него го 
заменуе првиот заменик, а кога е овој спречен тогај 
вториот заменик. 

Генералниот директор и неговите заменици ги 
поставуе и разрешуе Министерот на финансиите 
ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Владата 
ФНРЈ. 

Член 5 
Во Генералната дирекција на Државниот осигу-

рителен завод ФНРЈ постоат: 
1) Дирекција на план^-оње и статистика; 
2) Дирекција на имотни осигуруења, 
3) Дирекција на лични о с п у р у е њ а , 
4) Дирекција на ииострани осигуруења; 
5) Дирекција на сметководство; 
6) Ревизиона дирекција; 
7) Организациона дирекција; 
8) Персонална дирекција; и 
9) Секретаријат 
Министерот на финансиите ФНРЈ може по по-

треба, по предлог на Генералниот директор, со свои 
одлуки да оснива, спојуе и укииуе дирекции во Ге-
нералната дирекција, 

Член 6 
На чело на дирекциите во Генералната дирек-

ција и дирекциите во народните републики стоат 
дир: т гори со но еден иди двајца заменици. 

На чело на пословници стоат шефови на посло-
вниците. 

Член 7 
Во Генералната ди.рекција постои Колегиум кој 

што го СЈЧинуат Генералниот директор, неговите за-
мен" , гл и сите директсри на Генералната дирекција. 

Колегиумот е сопетодавен орган на Генералниот 
директор. Колегиумот го свикуе по сите поважни 
работи и начелни прашања, и со него раководи Ге-
нералниот директор, 

Ако Генералниот директор не се сложи со пре-
длозите на Колегиумот може секој член на Колеги-
умот да бара одлука на Министерот на финансиите 
ФНРЈ. Ова барање не го обуставуе иззршуењето на 
одлуката на Генералниот директор, 

Член 8 
Државниот осигурителен завод ФНРЈ полно-

важно го потпишудт колективно: Генералниот ди-
ректор и еден од замениците односно обата заме-
ника односно еден од овие раководачи и лице кое 
што Генералниот директор ќе го овласти за потгш-
шуење, или две лица кои што Генералниот дирек-
тор ќе ги овласти за потпишуење. 

Член 9 
Поблиски прописи за организација и работење 

на Државниот осигурителен завод ФНРЈ донесуе 
Министерот на финансиите ФНРЈ. 



Петок, 21 март 1947 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 24 - Страна '259 

Член 10 
Со влегуењето во сила на оваа уредба преста-

н а т да важат сите прописи кои што се со неа во 
противно^. 

Член 11 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на об1а-

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

18 март 1947 година 
Белград 

Поетседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на наполни? одбрана, 

Маошат на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с р, 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

170. 

На основа чл. 1 Законот за овластиење Владата 
ФНРЈ за донесуење уредби по поашањата од на-
родното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на 
Министерот на внатрешните работи ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Со моторни возила можат да управат само лица 

кои што положиле испит за возач на моторни возила 
и кои што добиле возачки документ 

Под моторно возило се подразбира секое меха-
ничко превозно средство на друмскиот с о о б р а к а ј 
кое што се покренуе со експлозивен мотор, без оглед 
на видот на применето гориво. 

Член 2 
Спрема стручната спрема, проведениот стаж и 

положениот испит се уведуе систем на класифика-
ција возачи на моторни возила во три класи, и тоа: 
возачи на моторни возила Ш, II и I класа, 

Во трета класа возачи на моторни возила снаг-
јаат оние возачи почетници кои што положиле и.спит 
по програмо^ за возач на III класа. 

Возачи на III класа имаат право да возат пат-
нички автомобили до 75 ќе,, с 'теретни и специални 
автомобили до 2,5 тони. 

Во втора кла.са возачи на моторни возила сиаг-
јаат оние возачи, кои што практично работеле на 
автомобил како возачи на III класа најмалку две 
години и кои што положиле испит по програмот 
за возачи на II класа, 

Возачите нг II кла-са имаат право да возат пат-
нички автомобили, а теретни и сгшдални ^о 5 тони 
и автобуси до 16 седишта. 

Во I класа возачи на моторни возила спагјаат 
оние возачи кои што практично работеле на авто-
мобил како возачи најмалку 5 години кои што имаат 
положен авто-механичарски испит и положен испит 
по нредграодхг за воззчи ЦА I класа. 

Возачите на I класа имаат право да возат без 
исклучение сите патнички, теретни и специални авто-
мобили и автобуси незазжнгО од јачината на мото-
рот, бројот на местата и носивоста. 

Со автомобили за брза лекарска помошт, со ва-
трогасни автомобили и автобуси проке 16 места мо-
жат да управаат само возачи на I клава. 

Лица, на кои што возење со моторни возила не 
им е редовно занимавање (возачи аматери) полагаат 
испит по програмот за возачи аматери 

Возачите аматери имаат право да ги возат само 
оние моторни возила, кои што се означени во нив-
ната возачка исправа. 

Член 3 
Одредбите на оваа уредба не се однеоуат на во-

зачите на моторните возила на Југословенската ар-
мија и трактористите на поледелството, 

Лицата, кои што за време на службата во Југо-
словенската армија положиле воено-шоферски испит, 
не се должни да полагаат испит за возач на мо-
торно возило по оваа уредба. На такви лица, ако 
имаат уреден воено-шоАеоски документ, ќе им се 
издаде по молба документ за возач на моторни во-
зила на соодветна класа, доколку ги исполнуат дру-
гите услови од оваа уредба. 

П. Полагање испит за возач на- моторни возила 

Член 4 
Испит за возач 'на моторни возила на поедини 

класи и возач аматер можат да полагаат лица кои 
што, покрај условите од чл. 2 на оваа уредба, ги 
ислолнуат уште и овие услови: 

1) да уживаат политички и други гр,агјан^ 
права; 

2) да навршиле 18 години на животот, 
3) да се писмени; и 
4) да се телесно и психички здрави и способни 

за возачи на моторно возило. 

Чл,ен 5 
Испитот за воза I на моторни в-озила се полага 

пред испиша комисија која што ја одреду е мини-
стерот на внатрешните работи на народната репу-
блика 

Поблиски одредби за состав на испитала 
мисија, кај кој државен орган испитните комнен 1 
ќе се образуат и за програмот за полагање т возач-
киот испит на поедини класи возачи на моторни во-
зила и возачи аматери пропишуе министерот на вна-
трешните работи на народната република врз основа 
на општите начела кои што ги донесуе Министерот 
на внатрешните работи ФНРЈ. 

Член 6 
Лице кое што положило испит за возач на мо-

торни возила пред една испитна комисија има право 
да управа со моторни в,озила на територијата на де-
лата Федеративна Народна Република Југославија. 

III. Возачки документ 

Член 7 
На лице ко,е што положило испит за возач Ш 

моторни возила му се издава во?т тки документ на 
образец кој што е составен дел на оваа уредба. 

Возачкиот документ го издава државниот орган 
кај кој е образуена ис-питната комисија пред која 
што е положен испитот за возач на моторн-и возила. 

Член 8 
Возачкиот документ служи за доказ оти лицето 

во неа означено е овластено да може да управа со 
моторни возила. Возачкиот документ мора да со-
држи: фамилиарно и родено име на возачот негово 
пребивалиштр и државјанство, како и од која класа 
на моторни возила е возачот односно да е возачот 
шофер аматер. На возачкиот документ мора да биде 
и фотографија на возачот. 
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Член 9 
Возачкиот документ мора секоја година да се 

региструе. Возачки документ кој што не е регистри-
ран во одреден срок не може да служи како овла-
стуење за управана со моторно возило за таа 
година 

Возачки документ кој што не е регистриран во 
тек на три години по ред ја губи важноста за секо-
гаш. Возач на таков документ ќе може да управа 
со моторни возила ако повторно положи испит за 
возач на моторни возила по прописите на оваа 
уредба. 

Министер на внатрешните работи на народната 
република одредуе кај кој државен орган и во кое 
време ќе се врши регистрација на возачките доку-
менти, како и начинот на регистрацијата. 

Член 10 
Возачкиот документ должен е секој возач на 

моторно возило секогаш при себе да го носи и да 
му го покаже на барање на надлежниот државен 
орган. 

Член 11 
Со шоферскиот документ на возач на моторни 

возила му се издаваат и три талони кои што се озна-
чени со редни броеви од 1—3. Талоните се издаваат 
по образецот кој што е составен дел на оваа уредба. 

Член 12 
Талонот служи како документ за правото на во-

зење со моторно возило на место шоферскиот до-
кумент кој што му е на возачот привремено земен. 
На него има да се стави зошто е шоферскиот доку-
мент земен и срок до кој што возачот може да 
управа со моторното возило со талон. 

IV. Казнени одредби 

Член 13 
За прекршуење одредбите на оваа уредба, како 

и прописите донесени заради нејзиното спрове-
дувале, одговорното лице ќе се казни со лишуење 
од ^слобода или присилна работа без лишуење од 
слобода до месец дена или со парична казна до 
1.500.— динари. 

Член 14 
На возач на моторни возила кој што потешко 

пи прекрши сообраќајните прописи привремено ќе 
му се земе на местото на извршуењето прекршајот 
возачкиот документ и ќе му се исполни првиот талон 
по ред. После довршуењето на административно-
казнената постапка на возачот му се вракја возач-
киот документ, а се задржуе исполнетиот талон. Ако 
е возачот во административно-казнената постапка 
ослободен, му се вракја нов непотполнет талон со 
реден број кој што го носел пополнетиот талон. 

Член 15 

На возач на моторни возила може да му се земе 
возачки документ временски или постојано. 

Член 16 
Возачки документ ќе се земе временски на возач 

на моторно возило: 
1) кој што со судска пресуда е осуден на за-

брана на управана со моторно возило за тоа време; 
2) кој што е осуден на губиток политички и по-

едини граѓански права; 
3) кој што физички или психички постанал не-

способен за управање со моторно возило; 

4) кој што пијан управа со моторно возило; и 
5) кој што управа со моторно возило на кое 

што не гласи шоферскиот документ. 
Во случаите од точ. 1, 2 и 3 возачкиот документ 

се зема за време додека трае казната односно фи-
зичката или психичката неспособност. 

Во случаите од точ. 4 и 5 возачкиот документ 
може да се земе за време од 1—6 месеци 

Член 17 
Возачкиот документ ќе се земе постојано на 

возач на моторно возило: 
1) кој што заради прекршуење на саобракјајните 

прописи проузрокуел саобракјајна несрекја за која 
што е осуден на казна лишуење од слобода со при-
силна работа или на казна лишуење од слобода нај-
малку една година; 

2) ко ј што пијан управа со моторно возило, а 
векје заради тоа еднаш бил казнет; 

3) кому заради прекршуење на сообраќајните 
прописи му е земен и третиот талон, и 

4) кој што три години по ред не се занимавал 
со управана на моторно -возило. 

Член 18 
За изречуење казните како и за земање на во-

зачкиот документ по оваа уредба надлежен е отсе-
кот на внатрешните работи при околискиот (град-
скиот, реонскиот) извршни одбор. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 19 
Возачките документи издадени на возачите на 

моторни возила по поранешните прописи престануат 
да важат по истечуењето шест месеци по в л е ч е -
њето во сила на оваа уредба. Во тој соок ќе се 
изврши ревизија на старите возачки документи и 
ќе се заменат со нови по општите напатствија кои 
што ги пропишуе Министерот на внатрешните ра-
боти ФНРЈ. 

Член 20 
Во срокот за полагање испит од чл. 2 на оваа 

уредба се засметуе и возачката пракса која што во-
зачот ја стекнал пред в л е ч е њ е т о во сила на оваа 
уредба. 

Член 21 
Напатствија за извршуење на оваа уредба про-

пишуе Министерот на внатрешните работи ФНРЈ. 

Член 22 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавува 

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

18 март 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на внатрешните работи, 
А,лександар Р а к о в и ч , с. о. 
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171. 
По укажана потреба а во врска чл. 85 Уставот 

ФНРЈ, пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
Ж КУКЈНИОТ РЕД ВО ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ 

ЗА ОСУДЕНИЦИ—МАЛОЛЕТНИЦИ 

Општи одредби 
Член 1 

Осудениците-малолетници осудени за кривични 
дела од граѓански или воени судови на казна ли-
шуење од слобода со или без присилна работа во 
траење преку еден месец казната ја издржуат во по-
правните домови за осуденици-малолетници. 

Член 2 
Осудениците-малолетници (машките) издржуат 

казна одвоено од осудениците"малолетнички (жен-
ските). 

Влегуење во дом 

Член 3 
При влегуењето на осуденик-малолетник во дом 

се земаат во приемната канцеларија, со запишуење 
во книга, сите негови лични подаци, точен лични 
опис и попис на предметите што ги донел со себе, 
а потоа над него се извршуе лични претрес. 

За лична употреба осуденик-малолетник може 
кај себе да има: алишта, чевли, еден чифт рубје, чо-
рапи, четка за заби. чешел и окалки. Сите останати 
предмети му се земаат и се даваат на чување во 
магацин. 

Алиштата на осуденик-малолетник, што се на-
вогјат на чување во магацин, мораат од време на 
време да се проветруат. Стварите подложни на ра-
сипуење може осуденикот-малолетник да ги испрати 
на својата кукја. 

Член 4 
Секој осуденик-малолетник треба утреден по до-

вогјањето во дом да се изведе на рапорт до управ-
никот кој што го распоредуе на занает за кој што 
од постоекјите во домот има најголема смисла и 
волја. 

При таа прилика треба да се упозори осудени-
кот-малолетник на правата и должностите, кои што 
произлегуат од законит и прописите на кукјниот и 
дневниот ред и на последиците за непридржуење на 
нивните одредби. 

Хигиенски прописи 
Член 5 

Секој осуденик-малолетник по довогјањето во 
дом треба да се избања, остриже до глава, алиштата 
да се дезинфекуат и да се изведе на преглед на 
лекар, да ја установи неговат,а здравствена состојба. 

Член 6 
Осудениците-малолетници кои што болуат од ту-

беркулоза или луес мораат одма да се сместат во 
соби одредени за заразни болести. 

Член 7 
За секој осуденик-малолетник домскиот лекар 

мора после подробниот лекарски преглед да го по-
полни здравствениот лист врз основа на кој што се-
кои 3 месеци и при отпуштањето о д домот ќе го 
контролира неговиот физички развој. 

Член 8 
Во заедничките соби одредени за сместуење на 

"осуденици-малолетници мораат креветите да бидат 
така сместени да раздалечината метју нив е од 
70 си, 

Член 9 
Осудениците-малолетници мораат да се бањат 

секоја недела еднаш а да перат пози секоја вечер' 

Член 10 
За да би се во домот сочувала чистотата к 

здравјето на осудениците-малолетници треба да им 
се мења рубјето секоја недела а постелата секој 
месец. 

Член И 
Во секој дом треба да постои болница со следни 

простории: 
1) а м б у л а н т а соба; 
2) соба за болесници; 
3) соба за заразни болести; и 
4) соба за туберкулозни. 
Во амбулантата соба се врши секоедневни ле-

карски преглед. 
Во болесничката соба се упатуат оние осудени-

ци-малолетници кои што се болесни и на кои што 
им е потребна лекарска нега. 

Во собата за заразни болести се у п а т а т боле-
сници со заразни болести. ; 

Во собата за туберкулозни се упатуат оние кои 
што болуат од туберкулоза. 

Во која соба болесниот осуденик-малолетник ќе 
се смести одрбдуе домскиот лекар и управникот. 

Член 12 
На лекарскиот преглед од специалиста приса-

с ж у е и домскиот лекар. 

Член 13 , 
Лековите доставени на осуденик-малолетник од 

приватно лице мора секојпат, пред но што ќе му се 
предадат, да ги прегледа^ домскиот лекар по чие на-
патствие и контрола осуденикот-малолетник истите 
ги зема. 

Член 14 
Осудениците-малолетници се изведуат на чист 

воздух под надзор од стражарот три саата дневно 
и тоа: 

1) еден саат пред кинисуењето на работа или во 
школо; и 

2) два саата после ручок. 
Член 15 

Во времето одредено за бавење на чист воздух 
мора да се организира шетња, фискултурни вежби 
(гимнастика) и разни игри (одбојка., кошарка). 

Член 16 
На чистиот воздух можат осудениците-малолет-

ници мегју себе да разговараат, организирано да 
пеат, да свират на инструменти и да играат (оро). 

Член 17 
Б олесните осуденици-малолетници можат да 

бидат по цел ден на чист воздух доколку им дозво-
лев домскиот лекар. 

Член 18 
Осудениците-малолетници, кои што се запослени 

на поледелски работи на чист воздух или биле изве-
дени на излет, не е обвезно тој ден да ги изведуат 
во шетња. 

Член 19 
На осудениците-малолетници е забрането де пи-

јат тутун. 
Исхрана 

Член 20 
За сите осуденици-малолетници раната се спрема 

во домската кујна одделно, за з д р а в а а одделна за 
(полесни, 
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Член 21 
Осуденицнте-малолетннци се ранат по пропиша-

ната таблица. На болеениците им пропишуе рана ле-
карот а одобруе управникот. 

Член 22 
Управникот, неговиот заменик или лекарот се-

кој ден, пред почетокот делбата на оброци, го проба 
јелото и квалитетот го потѕрдуе со своерачен потпис 

контролната книга. 

Член 23 
На осудениците-малолетници е дозволено да при-

маат пакети со рана, рубје и слични потреби два-
пати месечно во тежина од по 7 кг 

Пред урачуешето пакетите внимателно се пре-
гледаат. 

Член 24 
На осудениците-малолетници е дозволено да мо-

жат да набават за себе еднаш неделно хигиенски 
предмети: сапун, четка за заби, паста за заби; пред-
мети од општа потреба: книги, дневни весници и тн.; 
и предмети за исхрана: вокје, сирење, конзерви, са-
лама, сланина, риба, шекјер и сл. 

Овие набавки осудениците-малолетници ги вр-
шат од своите парични средства од парите што ги 
донеле со себе си или им се испратени од кукја или 
од нивната награда за совесна работа. џ 

Колку пари смеат осудениците-малолетници да 
трошат за овие набавки одредуе управникот спрема 

' етварниге потреби, месните прилики и цените. 

П р е т а њ е 

Член 25 
Ссудениците-малолетници се обвезни да се при-

држуат на сите законски прописи, одредби на к у б -
ниот и дневниот ред и да ги исполнуат сите наредби 
што ги примаат од надлежните службеници. 

Член 26 
Осудениците-малолетници се обвезни да ги по-

штуат службениците од домот и спрема нив при-
стојно да се понашаат. 

Член 27 
Кога влегуат во соба, работилница или школо, 

управникот, неговиот заменик, иследникот, лекарот, 
командирот на стража или некој друг надзорни 
орган мораат осудениците-малолетници да направат 
ред и да се доставаат во став „мирно". 

Член 28 
Осудениците-малолетници од заедничките соби 

избираат од својата средина старешина на собата, 
кој што одговара за ред, чистокја и дисциплина во 
собата. Тие се должни да ги исполнуат напатстви-
јата на избраните собит" старешини доколку тие не 
би се косиле со одредбите на законот и кукјниот и 
дневниот ред 

Изборот на старешината на соба го потврдуе 
-управникот по сослушуење на воспитачот. 

Член 29 
Старешината на собата одредуе за секој ден ре-

дар на собата кој што мора да се грижи собата да 
биде чиста и прописно уредена. 

Член 30 
На осуденицнте-малолетници е забрането да 

прават ларма, да викаат, да свират, да се тепаат, ка-

раат, пцуат и премногу гласно да дискутуат. При 
мегјусебните навреди навредениот нема право сам 
за себе си да прибавуе задоеолуење туку може тоа 
да пријави на стражарот кој што го изведуе на ра-
порт на управникот заради поднесуење пријава. 

Исто така е забрането довикуење и разговор о / 
соба во соба и низ прозор. 

Член 31 
Осудениците-малолетници мораат брижливо да го 

чуваат државниот имот (инвентарен предмети, вра-
та, прозори, зидови, решетки и тн.) и секоја намерно 
причинета штета да ја надополнат од сопствени пари. 

Член 32 
На осудениците-малолетници им е забрането ме-

гјусобно тргуење или замена било на какви предме-
ти (алишта, рубје, леб и тн.). 

Член 33 
Во слободно време осудениците-малолетници мо-

жат да читат книги од библиотеката на домот како 
и други штампани ствари што се прибавени о д упра-
вата за читање. 

Член 34 
Осудениците-малолетници имаат право да подне-

суат жалба против нелравилна или незаконита по-
стапка на стражарот или на некое друго службено 
лице 

Жалбата се поднесуе на рапорт до управникот 
кој што е должен да ја земе во постапка. 

Член 35 
Осудениците"малолетници имаат право да подне-

сат писмено или на рапорт молби за помилуење, 
условно отпуштање и сл. 

Член 36 
Предметите кои што ќе се пронајдат кај осуде-

ник-малолетник, а кои што тие спрема одредбите на 
кукјниот ред немаат право да ги држат ка ј себе, се 
земаат во корист на приномокјната благајна. Такви 
предмети се продаваат на јавна лицитација. 

Работа и воспитале 

Члел 37 
Сите осуденици-малолетници се обвезни да ги 

посетуат школата устроени во домот. Наставата се 
врши по програмата и планот што ги пропишуе ми-
нистерството на просветата на односната народна ре-
публика. 

Во време кога осудениците-малолетници не го 
посетуат школото се обвезни да работат секој рабо-
тен ден. 

Член 38 
Распоредување осудениците-малолетници на работа 

врши управникот по нивната сопствена жела зе-
мај кји ја при тоа во оглед нивната физичка конди-
ција и наклоноста спрема работата. 

Член 39 
Осудениците"малолетници на работата мораат да 

бидат под постојан надзор на воспитачот-стручња-
кот кој што е должен да пази тие ствар,но да ра-
ботат. 

Член 40 
Сироведуењето на осудениците-малолетаицн ве 

работа се врши во парови по два а два или, око 
нивниот број е поголем, во двојни редови. 
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Член 41 
Осудениците" ма,лолетници мораат во поглед на 

работењето да се придржуат на напатствие^ кое 
што им го даваат воспитачите и раководачите на ра-
ботата. 

Член 42 
Осудениците-малолетиици, кои во работењето на 

мерно или од грубо непазење ќе причинат штета, 
одговараат и материално. 

Член 43 
Работното време трае 8 саати дневно, Работе-

њето почнуе и се завршуе точно во одредено време 
Работното време на поледелските работи трае спре-
ма годишното доба и метеоролошките прилики. 

Член 44 
Заради теоретско оспособуење во својот занает 

сите осуденици-малолетници мораат да го носетуат 
аанаетското школо кое ипо го водат стручњаци. 

Член 45 
Оеудениците-малолетници се обвезни да ги по-

сетуат часовите на културно-просветната работа во 
домот и да участвуат во: 

Д дилетанстските групи; 
2) пеачките хорови. 
3) музичките ансамбли; 
4) фискултурните секции; 
5) усмените новини; и 
6) читалечките групи 

Член 46 
Оеуденигците-малолетницв можат под надзор на 

аотитачите да подготвуат културни приредби во 
рамките на законот и одредбите на кубниот и днев-
ниот ред 

Член 47 
Во поправните домови можат да се прикажуат 

И филмови од 4 воспитен карактер 

Член 48 
Во. секо! дом се организира читалиште во кое 

што осудениците' малолетници можат во слободно 
време да читат книги, печат, илустрации и ти., да 
играат шах и да слушаат радио. 

Играње карти и хазардни игри најстрого е за-
брането 

ЧЛ:Р 43 
Времето за културно-пр светна работа и при-

редби во домо! го одредуе управникот во дневниот 
ред. 

Пшиуење и посети 

Член 50 
Осудениците-малолетници можат да пишуат 

двапати месечно на своите родители, роднини и 
старатели. 

Член 51 
Писмата упатени на осудениците-малолетници 

и писмата кои што тие ги питу ат ги прегледа одре-
дено лице од управникот, кое што по прегледот ќе 
стави ознака „видел" и своерачен потпис. 

Ма осудениците малолетници писмата им ги ура-
чуат в оснивачите. 

Член 52 
Писмата кон што содржува невистински фактон 

се поннштуат, а за тоа се обавлстуе осуденикот-ма^ 

лолетник кој што може да напише друго писмо. Во 
таа прилика треба да се поучи осуденикот-гллолет-
ник да во иднина избегнуе пишуење писма со ^ в и -
стинска содржина. 

Член 53 
Осудениците-малолетници можат да примат по-

сети двапати месечно 
Разговорот се води во за тоа одредена просто-

рија во присаство на воспитачст и може да трае 
1 саат 

Член 54 
Осудениците-малолетпици можат да ги посетуат 

само членови на фамилијата или нивните старатели. 
Само во исклучителни случаи можат да ги посетат 
и други лица со дозвола од управникот. 

Член 55 
Посетите на осуденици-малолетницч се вршат 

во сабота после пладне, на празник и недела наутро 
во саати кои ги одредуе управникот. 

Дисциплински казни 

Член 56 
Осудениците-малолетници кои што ги нарушува 

правилата на редот пропишани во домот се подвр-
г н а т спрема тежината на прекр,шуење.та и личните 
особини, на дисциплинско казнуеше. 

Член 57 
Дисциплински казни се: 
1) укор' 
2) огради чуеш е или лишуење о.д пр.авото на ДО-

аишуење: 
3) ограничуење или лишуење од правото ца 

прием посети; 
4) о граничеше или лишуење од правото на при-

ем испратки; и 
5) ограничуење од правото на располагање со 

пари. 
Овие казни можат да се применуат поединечно 

или комбинирано. 

Член 58 
Секоја од казните наброени во предниот член 

ќе се занишаат во книгата на диспиптански ссазни 

Член Е9 
Осуденик-малолетнкк КОЈ што во домот ќе из-

врши потешко кривично дело, управата ќе го при-
јави на надлежниот јавен обвинител. 

Пуштале од домот 

Член 6С 
На два дена пред пуштањето на слобода по из-

држаната казна осуденик^ г-малолетншс се ослобо-
дуе од секоја работа а од магацинот му се издаваат 
алишта во цел на. чистење и крпење. 

Член 61 
Еден ден пред пуштањето од домот осуденикот-

малолетник ги предава во магацин сите предмета 
кои што за лична употреба во домот ги примил од 
државата, ќе се избања, ќе облече свои алишта, ќе 
се упати на лекарски преглед и после извршениот 
ли,чни претрес се сместуе во. соба за. отпуштени осу-
деницд-мадолетници. 

Члеет 62 
При отпуштањето, од домот осуденикот-малолет-

нлк се прнведу-е во приемната канцеларија дека ќе 
му се предадат сите предмети кон ш,т ) биле на чу-
в-ан^ кај управата на домот. Истовремено, му се пр.е-
дава потврда, з а издржаната казна а пепо а се пушта 
Ш слобода^ 
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Член 63 
Примената на прописите од овој правилник по-

стануе обвезна за сите поправни домови на осуде-
ници-малолетници на територијата на Федеративна 
Народна Република Југославија со денот на објавув-
а в т е во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

Бр. 5027 
10 март 1947 година 

Белград 
Министер на внатрешните работи, 

Александар Ранкович, с. р. 

172. 
На основа Наредбата на Владата ФНРЈ за спро-

ведуење во живот ,уредбите за добивката, расподелба 
добивката, за трошковите и фондовите на раковод-
ството на стопанските претпријатија, донесени пред 
1 јануари 1947 година, од 31 декември 1946 година, 
пропишуам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА УПЛАТА КАЈ НАРОДНАТА БАНКА РАЗЛИ-
КАТА КОЈА ШТО ЌЕ СЕ ПОЈАВИ ЗА ИЗВРШЕНИ 
ПРОДАВАЧКИ ВО МЕСЕЦИТЕ ЈАНУАРИ И ФЕ-

ВРУАРИ 1947 ГОДИНА 
1) Сите рударски и индустриски претпријатија се 

должни да ја уплатат на „Собирната сметка I на Ми-
нистерството на финансиите ФНРЈ" кај Народната 
банка сета разлика која што ќе се појави за извр-
шени продавачки во месеците јануари и февруари 
1947 година кога од добивената продавачка цена 
(т. е. од цената на производуачот, или од малопро-
давачната цена по одбиток на одобрениот рабат) се 
одбие: 

а) цената на производството по структурата на 
цените спрема соопштението на Сојузната планска 
комисија (бр. У-748 од 25 февруари 1947 година); и 

0) износот кој што е уплатен или треба да се 
уплати од страна на претпријатието на име дано-
кот на промет на производи пресметан спрема При-
времената тарифа на данокот на промет на произво-
ди (уредба на Владата ФНРЈ од 31 декември 1946 
година, „Службен лист ФНРЈ" бр. 106/46) и по сто-
пите кои што тогај биле во сила. 

2) Со продавачка се изедначуе сопствена по-
трошуачка на производите кои што подлежуат на 
плакјање данокот на пролет на производи. 

3) Оваа уплата има да се изврши најдоцна до 
31 март 1947 година. 

4) Ова напатствие влегуе во сила со објавуењето 
во „Службенот лист на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија". 

Бр. 7145 
10 март 1947 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р 

173. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ЗАКЛУЧУЕЊЕ РАБОТНИТЕ КНИГИ ЗА 
1946 ГОДИНА 

На основа членот 42 Законот за еднообразно 
сметководство и членот 57 Основниот закон за 
државните стопански претпријатија 

р е ш а в а м 
1) Решеното IV бр. 133 од 24 јануари 1947 го-

дина да се стави вон сила; 

2) Сите државни стопански претпријатија ва 
кои што се однесуат прописите на Основниот закон 
за државните стопански претпријатија имаат да ги 
заклучат своите работни книги за 1946 година нај-
доцна до 15 април 1947 година. 

Заклучокот на книгите ќе се изврши во сми-
сла прописите на членовите 9 и 11 Законот за едно-' 
образно сметководство со тоа што покрај досега 
показаните сопствени средства на претпријатието 
ќе се внесат како сопствени средства уште и: 

а) државен апор, 
б) долгуење на Фондот за обнова земјата, 
в) долгуење на бившата Државна хипотекарна 

банка до крајот на 1946 година, 
г) салдо на валоризационите разлики, и 
д) салдо на добивката од 1945 и поранешните 

години. 
Доколку претпријатието покажуе загуба од по-

ранешните години таа загуба има да се одбие од 
собирот на сопствените средства. 

Процена на запаси на набавената ѓтока и ма 
териал ќе се изврши по набавна цена, ако оваа цена 
е пониска од о,добрената односно пропишаната 
цена која што важела на ден 31 декември 1946 го-
дина. Ако набавната цена е повисока тогај ќе се 
изврши процена по одобрената односно пропиша-
ната цена. 

Полупроизводи наменети на продавачка и го-
тови производи од сопственото производство за кои 
што се одредуат единствени цени се проценуат по 
цената на производството пропишана од надлежната 
планска комисија која што важи за иднаата ра-
ботна година. 

Полупроизводи наменети на продавачка и готови 
производи од сопственото производство за кои што 
не се одреду ат единствен,и цени се проценуат по 
цената на производството пресметана по прописите 
на Законот за еднообразно сметководство со примена 
на индивидуалната стопа на добивката. Разликата 
мегју пониската стварна полна цена на коштањето и 
повисоката цена на производството ќе влезе во би-
лансот за 1946 година како „неостварена добивка од 
1946 година". Доколку е полната цена на коштањето 
повисока од цената на производството разликата ќе 
влезе во билансот за 1946 година како „загуба на 
разликата на цените од 1946 година". 

Недовршен,о производство како и полупроизводи 
наменети на понатамошна преработка се проценуат 
по трошковите на производството пресметани за 
производен стадиум на денот н,а инвентарисањето 

X бр. 8408 
20 март 1947 година 

Белград 
Министер на финансиите 

Сретен Жујович, с. р. 
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