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354. 
Во согласност со новиот стопански -систем, а со 

обзир на постигнатата стабилизација на пазарот со сел-
ско-сгопаноки производи, 

врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради 
согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Сове-
тот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и од Со-
ветот за селско стопанство и шумарство на Владата 
на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ОТКУП 
НА ЖИТАТА 

Член 1 
Се укинува задолжителниот откуп на житата (на 

пченица, ' ЈИК, ПЧЕНКА, овес и јачмен). 
Сите обврски со задолжителни испорачам на жи-

тела што Се утврдени по прописите од Основната 
уредба аа откуп на сел-ско-стопански производи пре-
стануваат да важат. 

Член 2 
Владите на народните републики ќе донесат со-

одвеани промиси согласно на одредбата од чл. 1 на 
оваа уредба. 

Член 3 
Сите иматели на мелници, вршачки, кру пари и ро-

иачки се должни и во иднина да им ги продаваат на 
овластените откупни претпријатија сите количини жи-
та што ќе ги примат од производителите како надок-
нада во натура за извршената услуга (ушур). 

Се овластува Претседателот на Советот за' промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ да го пропише, во :о-
глаоност со Претседателот на Советот за селско сто-
панство и шумарство на Владата на ФНРЈ, начинот и 
условите за предавање на ушурот во смисла на одред-
бата-од претходниот став. 

Член 4* 
Оваа уредба влегува во сила одма. 

7 јуни 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер т Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. * 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател па Советот за селско 

е тона« ст во и шумарство, 
т ц . А!нј*доо Тодоровић е. р. 

355. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

Владата на ФНРЈ »а донесување уредби поради согла-
сување односите во стопанството со новиот стопан-
ски систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Солет ог 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ТРГОВСКИТЕ И УГОСТИТЕЛСКИТЕ КОМОРИ 

. Член 1 
Стопанските претурија 1ија и другите стопански 

организации можат да се- здружуваа* во трговски н 
во угостителски комори. 

Во трговските комори се здружуваат стопанските 
претпријатија и другите стопански организации што. 
учествуваат во прометот со стоки (трговските прет-
пријатија, шпедитерските претпријатија, гор ега рија ти-
хата за ускладиштување на стоки, производните прет-
пријатија, се локо-стопански те добра, задругите и дру-
гите задружни организации и др.). 

Во угостителските комори се здружуваат угости-
телските претпријатија, угостителските дуќан« н дру-
гите стопански организации што учествуваат во уго-
стителскиот промет. 

Туристичките претпријатија можат да се здружу-
ваат во трговски комори и во угостителски комори. 

Чле« 2 
Членството во коморите е доброволно. 

Член 3 
Коморите се самоуправни општествени организа-

ции. 
Секоја комора има свој статут. 
Со статутот се определуваат задачите и организа-

цијата на комората, органите на комората составот it 
избирањето на органите на комората, начинот за до-
несување одлуки на комората и начинот за нивното 
извршување, ••како и прана га и должностите на члено-
вите од комората. 

Статутот го одбору ва надтежниот државен орган. 
Член 4 

Коморите се правни лида. 

Член 5 
Коморите можат да се осниваат за подрачје на 

околија односно град, за територија па народна ре-
публика и за територијата на Федеративна Народна 
{Република Југославија. 

За подрачје на околија односно град можат ла се 
испиваат заеднички трговско-угосштелски комори. 

Член 6 
Во околината односно градската комора се здру-

жуваат стопанските претпријатија и другите аопански 
'организации од подрачјето на околијата односно i"Па-
дот. 

Ст опа неки те претпријатија и стопанските органи-
зации што имаат продавници или дуќани вон подрач-
јето на комората на кое се наоѓа нивното седиш!е 
можат да се здружат и во околината односно 
градената комора на чие подрачје се наоѓаат нивните 
продавници односио дуќани. 
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Член 7 
Во коморите на народните републики можат да 

•се здружуваат околиските и градските комори, како 
и стопанските претпријатија и другите ст орански ор-
ганизации од територијата на народната република — 
без обзир дали се членови на околиска односно град-
ска комора. 

Во сојузните комори можат да се здружуваат 
коморите на народните републики, како и околиските 
и градските комори, стопанските претпријатија и дру-
гите стопански организации, — без обзир дали се 
членови на комора на народна република или на око-
лното односно градска комора. 

Член 8 
Задачата на коморите е: да работат на унапреду-

вање на организацијата и работењето на своите чле-
нови и за таа цел да им даваат совети, мислења и 
обавести; да. се грижат да се зајакне работниот мо-
рал; да ги претставуваат и застапуваат интересите на 
трговијата и угостителството како и на советите на 
производителите и на другите државни органи да им 
даваат мислења и предлози по прашањата од областа 
на трговијата и угостителството. 

Државните органи можат со одделни прописи да 
им поверат на коморите вршење поодделни работи од 
својата надлежност а кои по својата природа не спа-
faaT во исклучителна надлежност на државните ор-
гани, како што се издавање уверенија за стручната 
спрема на персоналот, работите -во врска со полага-
њето на стручнонпрактнчните испити, издавање увере-
нија за потеклото на« стоките, заверување на про-
пратни документи н слично. 

Државните орган« се должни при изработката на 
правните пропис« од областа на трговијата и угости-
телството, како и ири оставањето односно давање 
одобренија за оддавање трговски и угостител оки прет-
пријатија и за отворање продавници и дуќан«, прет-
ходно да бараат за тоа мислење од надлежната комора. 

Член 9 
Покрај задавите од чл. 8 'сојузната трговска ко-

мора »ма особено за задача: 
— да работи за унапредување на трговските и 

другите стопански врски со странство; 
— на своите членови да им дава обавести за со-

стојбата на странскиот лазар; 
— да воспоставува и одржува врски со стран-

ските трговски комори и со сличните организации во 
странство; 

— да ја организира и усмерува стопанската про-
паганда во странство; и 

— да учествува во организирањето на меѓународ-
ни панаѓури и изложби во земјата и во странство. 

Поради извршување на оваа задача сојузната тр-
говска комора може да оснива одделни надворешно-
трговоки бирои, институти, лаборатории и др. 

Државните органи, црн решавањето на прашањата 
од областа на надворешната трговија и странскиот 
туризам ќе бараат претходно мислење од сојузната 
трговска односно угостителска комора. 

Член 10 
Секоја комора како самоуправна организација има 

собрание и други органи што управуваат со комо-
рата. 

Највисок орган на комората е собранието на ко-
мората. 

Собранието на комората е претставнички орган. 
Член И 

Собранието на околината и градската комора го 
чинат претставниците од членовите на комората. 

Претставниците на стопанските претпријатија ги 
избираат работничките совети на претпријатијата. 

Претставниците на оние стопански организации 
што немаат работнички совети ги избираат нивните 
колективни органи на управувањето, односно работ-
ните колективи ако немаат колективни органи на 
управувањето. 

Претставниците на продавниците и дуќаните, што 
не се во состав на трговските и угостителските прет-
пријатија (продавниците на задругите и на производ-
ните претпријатија, угостителските дуќани на задру-
гите, на општествените организации и др.), ги изби-
раат работните колективи на тие продавници и ду- • 
ќани. 

Член 12 
Собранието на комората на народната република 

и собранието на сојузната комора го чинат претстав-
ниците од членовите од тие комори. 

Претставниците на околиските и градските комори, 
како и претставниците на коморите На народните ре-
публики ги избираат собранијата на тие комори. 

Претставниците на стопанските претпријатија и ка 
другите стопански организации ги избираат работнич-
ките совети, колективните органи на управувањето, 
односно работните колективи (чЛ. 11 ст. 2 и 3 од 
оваа уредба). 

Продавниците,: дуќаните и сличните организациони 
единици не можат да бидат непосредно претставени 
во комората на народната република и 'во сојузната 
комора. 

Член 13 
Поради остварување на своите задачи коморите 

можат да осниваат бирои, институти, лаборатории, 
курсеви, семинари и ел. 

Член 14 
При комората на народната република и иври со-

јузната комора постои суд на честа. 
Суд на честа може да се формира и при околи-

ски односно градска комора, ако е предвидено тоа со 
статутот на односната комора. 

Судот на честа распрашува и донесува одлуки во 
случаите кога поодделни стопански вр е т р и ј атија и 
други стопански организации — членови на комората 
во своето работење ќе ги нарушат начелата на работ-
ниот морал. 

Судот на честа со своите одлуки може да ги из-
рекува казните предвидени со , статутот на комората. 

Ако судот на честа установи дека има основи и 
за применување на стопанско-управни мерин, покрај 
наречената казна може да подаде предлог до надле- ' 
жниот државен орган поради донесување решение за 
применување стопанско-управни мерки. 

Член 15 
Судот на честа при околиоката односно градската 

комора е надлежен за водење постапка против члено-
вите на таа комора« 

Судот на честа шри комората на народната репу-
блика е надлежен за водење постапка против стопан-
ските претпријатија н другите стопански 'организации 
кои се членови на комората на народната република 
или околината односно градската комора на терито-
ријата на народната република. 

Судот на честа шри сојузната комора е надлежен 
за водење постапка против стопанските претпријатија 
и другите стопански организации кои се .членови на 
таа комора, како и против стопанските претпријатија 
и другите стопански организации кои се членови на 
околиските односно градските комори и коморите на 
народните републики. 

Организацијата и постапката на судот на честа се 
определува со статутот и со одделниот правилник за 
работа на комората што го одобрува надлежниот 
државен орган. 

Член 16 
Против одлуката на судот на честа има место на 

жалба до собранието на комората. 
Жалбата не го одложува извршувањето на одлу-

ката на судот на честа. 
Член 17 

Коморите можат да им поднесуваат на надлежните 
државни органи предлози за применување на стопан-
ско-упр авни мерки против стопанските претпријатија и 
другите стопански организации кои не се членови на 
комората ако во своето работење ги нарушат наче-
лата на работниот морал. 
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Член 18 
При сојузната трговска комора можат да се фор-

мираат како самостојни установи надворешно-трговска 
арбитража и поморска арбитража за решавање споро-
вите од надворешно-трговскиот промет, односно од 
поморскиот промет, во кои една од странките е стран-
ска стопанска организација. 

Организацијата и постапката на надворенгно-тр-
говрската арбитража и поморската арбитража се опре-
делува со статутот и со одделните правилници за 
работа на комората. 

Правилникот за работа на и а дв о реши о - трг о леќата 
арбитража и правилникот за работа на поморската 
арбитража го одобрува надлежниот сојузен државен 
орган. 

Член 19 
Матери јадното и финансиското работење на се-

која комора се зашива врв предсметката на прихо-
дите и расходите. 

Приходите на комората се придонесите на члено-
вите на комората и приходите од услугите и од други 
дејности на комората. 

Основот за определување висината на придонесот 
на членовите на комората се определува со статутот 
на комората. 

Придонесот што и* го плаќаат на комората на на-
родната република или на сојузната комора стопан-
ските претпријатија и другите стопански организации 
мора да биде поголем од придонесот што е определен 
за членството во околината односно градската ко-
мора. 

Член 20 
Надлежниот државен орган врши општ надзор над 

работењето на комората. 
НадЈ1ежниот државен орган може да ја поништи 

или укине одлуката на комората што им е спротивна 
иа правните прописи или на статутот на комората во 
срок о д триесет дена по донесувањето на одлуката. 

Член 21 
Додека не се формира сојузната трговска комора 

по прописите о д оваа уредба* Трговската комора на 
ФНРЈ ќе го сообрази своето работење кон начелата 
на оваа уредба. 

Член 22 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уред-

ба донесува Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ. 

Член 23 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

6 јуни 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот аа промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 

356-
Врз основа на чл. 80 ст. 2 о д Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на вна-
трешните работи на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ВОЗАЧИТЕ НА 

МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 
Член 1 

Се укинува Уредбата за возачите на моторните 
возила о д 18 март 1947 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/47). 

Член 2 
е? овластува Министерот на внатрешните работи 

на ФНРЈ да донесе прошек за возачите на моторните 
возилу • ' 

Член 3 
Оваа уредба влегува EQ сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

29 февруари 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, е. р. 

357. 
Врз основа на чл. 78 ст, 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОДГОТОВКИТЕ ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО 

ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Додека не ќе се донесе Закон за попис на насе-
лението Сојузниот завод з>а статистика и евиденција 
треба да пристапи кон подготовките за попис на на-. 
селението во Федеративна Народна Република Југо-
славија кој ќе се изврши во март 1953 година. 

2. Со дел да се попише населението .Сојузниот 
завод за статистика и евиденција е овластен: 

а) да изврши попис на населбите на територи-
јата на Федеративна Народна Република Југославија; 

б) согласно на- п о с т о е в т е прописи да се грижи 
за спроведувањето на пописот во поглед на правил-
ното означување имиња на населбите, улиците и пло-
штадите и обележување на куќите со броеви; 

в) да ги повикува на соработка сите заинтере-
сирани ресори и установи; 

г) да ги изврши сите работи што му претходат 
на и завршувањето на пописот на населението (изра-
ботка на скици, дробен попис, студии на терен, изра-
ботка на нацрти за обрасци и напатствија). 

3. За извршување на горните задачи Сојузниот 
завод за статистика и евиденција ќе формира Сојузна 
пописна комисија о д претставниците на Заинтересира-
ните ресори » установи и од потребен број струч-
њаци. 

4. Оваа наредба ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Фед^гтив-на 
Народна Република Југославија". 

Бр. 1704 
19 мај 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 

Јосип Броз-Тито, е р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

358. 
Врз основа на чл. 2 од Законот за спроведување 

избори на работничките совети на стопанските прет-
пријатија, Владата на ФНРЈ, во соработка со Цен-
тралното веќе на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ИЗБИРАЊЕ РА-
БОТНИЧКИ СОВЕТИ ВО СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА ШТО СЕ НАОЃААТ ВО ТЕКОТ НА ПОСТАП-

КАТА НА РЕОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Срокот определен во точ. 1 ст. 2 од Напатствие 
ето за одложување изборите на работничките совет* 
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во. стопанскиiе претпријатија што се наоѓаат во текот 
иа.' постапката на реорганизација (.,Службен лист- ка 
ФНРЈ", бр. 14/52) за одржувани избори на работнич-
ките совети во стопанските претпријатија со повеќе 
нагони, а кои се наоѓаат во текот на постапката на 
реорганизација — со 1 јуни 1952 година, се продол-
жува Fa 1 август 1952 година. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 1953 
6 јуни 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

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

3 5 9 . 
Врз основа па чл. 14 од Уредбата за предвојиич-

ката обука („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 45/48) про-
пишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОДЛИКУВАНОТО ЗА ПРЕДВОЈНИЧА ОБУКА 

Член 1 
Одликувањето за предвојкичка обука се дава 

како знак лг признание на советниците на предвој-
мичка обука кон во текот на изводењето на предвој-
ничката обука се истакнале ло учењето на воените 
здања и вештини, во редовното присуствување на 
наставата1 и во примерната обврска и служеле за при-
мер на други обвезници на предвојничка обука. 

Член 2 
Одлику в ани ето за ттредвојннчка обука е израбо-

тено од нарочна легура со сребрена пагинација, трка-
лесто е и во »речникот изнесува 36 мм. Лицето на 
о д л и к у в а н и в е прикажува релјефна фигура на млади-
нец 'и младенка свртени налево со пушка „на готовс". 
1Мллдинецот е во став на напад s o десната половина 
на одликуваниве , м л а д и н а т а е во одбранбен ста« 
ва»д младинецот в о левиот дел иа одликуваниве , а 
ваедно стојат на ловорово гранче. На наличје™ од 
одликуваниве , в среде, се наоѓаат две вкрстени пу-
шки со резници; над пуштите е петокрака звезда со 
врачите кон горниот дел .од одликувањето . Во кру-
гот на работ од о д л и к у в а н и в е е релјефен натпис со 
кирилица и латиница ,,3а предвојничку обуку4 ' . 

За ова одликуваше нема знак (врпца). 
Одликувањето се носи на ширит кој има бои на 

државното знаме, широк е 30 им, долг 48 мм и има 
метален вложок. При дното ширитот има конусен за-
в и т о к . Долните коси страни на шнрнтот се долги 18 
мм, а од боковите 38 мм. Ширинаiа на белото поле 
на знамето е 6 мм, а на плавото и црвеното по 12 мм. 
Во средина на шпритот е прицврстена метална посре-
брен!, нарецкана и испупчена мала петокрака звезда, 
широка 10 мм. 

Член 3 
Условите за доделување на о д л и к у в а н и в е за 

предвојннчка обука се: 
а) младинецот-младинката да- постигнал-а одли-

чен успех во обуката; 
б) да и завршил-а гаѓање со војничка пушка со 

иајмалу многу добар успех; 
в) да немал-а неоправдани изостанувања од 

обуката во тек на три наставни години; 
г) да не е казнуваи-а за последни три наставни 

години. 
Член 4 

Предлог за доделување одликуваното за пр ед-во ј-
ничка обука' поднесува командирот иа наставниот цен-
тар по надлежен пат до Министерството на народ-
ната одбрана. 

Одликувани ето за преде ојничка обука го доделува 
со своја наредба Министерот на народната одбрана. 

Член 5 
Министерството на народната одбрана ги попраќа 

о д л и к у в а н а т а заедно со уверение за секое одлику-
вано лице до народниот одбор на општината односно 
градот на чие што подрачје живее одликуваниот, за 
да му се предаде на одликуваното лице. 

Одликувани ето му го предава на одликуваното 
лице пре 1 седа гелот на народниот одбор в а свечен 
начин. 

Член 6 
О д л и к у в а н и в е за г.редвојничка обука се носи на 

левата) страна од градите, зад други о д л и к у в а ш ^ , а 
може да се носи во сите прилики, дури и додека се 
служи задолжителниот воен срок. 

Лицата осудени поради кривични дела на казната 
строг затвор или затвор немаат право додека ја из-
држуваат казната да го носат о д л и к у в а н и в е за иред-
»ојничка обука. 

Член 7 
О д л и к у в а н и в е на умрено лице го чуваат члено-

вите «а неговата фамилија, но немаат право да го но-
сат ни да го отуѓат. 

Член 8 
Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за 

прекршок лице кое неовластено носи одлику в ини е за 
лредвојничка обука. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 2217 
29 мај 1952 година 

Белград 
Министер на народната одбрана иа ФНРЈ, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито* е. р. 

зт. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за укинување 

на Уредбата за возачите на моторните возила („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/52), пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 

Член 1 
Со моторни возила во сообраќајот на јавните па-

тишта. можат да управуваат само лица што имаат во-
зачка дозвола из даден а по одредбите од ово ј пра-
вилник. 

К И К О моторно возило во смисла на овој правил-
ник се смета секое превозно средство во сообраќајот 
на јавните патишта, што го движи мотор, а не се 
движи по шини. 

Член 2 
Возач на моторни возила кој има возачка дозвола 

издадена од надлежниот државе« орган има право да 
управува со моiорио »о-зило вс сообраќајот на. јав-
ните пат т и т а на целата територија на Федеративна 
Народна Република Југославија. 

Член 3 
Возачот на моторно возило има право во сообра-

ќајот на јавните патишта да управува само со оние 
моторни возила што се означени во возачката до-
звола. 

Член 4 
Возачката дозвола ѕа управување со моторно во-

зило во сообраќајот на јавните патишта ќе му се из-
даде на лицето што ја бара ако ги исполнува овие 
услови: 

1) да наполнило 18 години старост; 
2) телесно и душевно да е способно да управува 

со моторно возило; 
3) да има стручна спрема прашинана за само-

стојко вршене занимањето возач иа моторно в о д а о 
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во сообраќајот на јавните патишта и положел возачки 
ноши; 

4) со своето поведение да не дава повод за сом-
нение дака ќе го за-грозуза сообраќајот на јавните 
патишта или ќе го злоупотреби моторното возило за 

жепозволени дејства. 
Возачка дозвола нема да му се издаде на лице 

што е осудено со правосилна пресуда на забрана да 
управува со моторно возило — додека трае забраната. 

Член 5 
На лице на кое управувањето со моторно возила 

не му е редовно занимање (возач-аматер) ќе му се 
издаде возачка дозвола по негово барање ако, покрај 
условите предвидени во мд. 4 том. 1, 2 и 4, ќе положи 
и возачки мелит и ако аа» тоа не постои пречката 
предвидена во чл. 4 ст. 2 на овој правилник. 

Член 6 
Возачкиот испит се полага пред комисија опреде-

лена од министерот на внатрешните работи на народ-
ната република. 

Поблиски прописи за програмата за полагање во-
зачки испит со обзир на поодделни категории моторни 
возила донесува министерот на внатрешните работи 
на народната република во согласност со претседате-
лот на советот односно со министерот надлежен за 
сообраќај и врски на владата на народната република. 

Член 7 
Моторните возила со кои возачот има право да 

управува во сообраќајот на јавните патишта врз ос-
нова на возачка дозвола, се групираат в о ' п е т кате-
гории: А, В, Ц, Д и Е. 

Во категоријата А опаѓаат моторцикли со прико-
лици или без »нив, како и автомобили на три тркала 
(трицикли) мијата тежина без товар не преминува 
400 кг. 

Во категоријата В спаѓаат автомобилите наменети 
за провозеше патници, кои покрај седиштето за воза-
чот, имаат најповеќе осум седишта, како и автомо-
билите и тракторите со приколици за превозење товар 
мијата носивост не преминува 3.000 кг. Автомобилите 
од оваа категорија можат да имаат една приколица 
мијата тежина не .преминува 750 кг. 

Во категоријата Ц опаѓаат сите видови автомо-
били за превожење товар без приколици, а и со при-
колици мијата тежина не преминува 750 кг. 

Во категоријата Д спаѓаат сите видови автомобили 
за превозење патници и автомобилите за превозење 
товар без приколици, и со приколици мијата тежина 
не преминува 750 кг. 

Во категоријата Е спаѓаат оние видови моторни 
возила од категоријата Б, Ц и Д, за кои е оспособен 
возачот, со приколици потешки од 750 кг. 

Во возачката дозвола се означува категоријата на 
возилото со кое има право да управува возачот во 
Сообраќајот на јавните патишта. 

Возачката дозвола му се издава на возачот за 
управување со моторни возила на една или повеќе 
категории споменати во овој член, но само со оние 
за кои има стручна опрема. 

Член 8 
На возачот кому управувањето со моторно возило 

му е редовно занимање ќе му се издаде возачка до-
звола за управување: 

1) со моторни возила од категоријата А, ако го 
има звањето приучен возач или некое више звање; 

2) со моторни возила .од категоријата В, ако го 
има звањето изучен возач или некое више звање; 

3) со моторни возила од категоријата Ц ако го 
има звањето самостоен возач или некое више звање; 

4) со моте ран возила од категоријата Д, ако го 
има звањето возач-спепијплнст или некое више звање. 

Звањата предвиден:! во ст. 1 од овој член, потреб-
ни за добивање возачка дозвола за управување со 
поодделни категории возила од чт. 7 на овој правил-
ник, возачот ги здобива според одредбите на Уредбата 
за стручното оспособување и звањата на работниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/50). 

За секое добивање на возачка 'дозвола за упра* 
вување со виша категорија возила, возачот полага од-
делен испит пред комисијата предвидена во мл. 6 ст, 
1 од овој правилник. 

Член 9 
На» возачот-аматер му се издава возачка дозвола 

само за управување со моторни, возила од категори-
јата А, со патнички автомобили од категоријата В и 
со автомобилите за) превозиле товар чијата- носивост 
не преминува 1500 кг. Овие лица- не можат да упр а* 
вувааг со моторна возила -наменети за јавно преко* 
зење патници или товар. 

Чтен 10 
Возачот што бара возачка дозвола поднесува пи-

смена молба до надлежниот државен орган. 
Во молбата е должен да наведе: свое фамили-

јарно, татково и родено име, датум и место на .раѓа-
њето, занимање, државјанство, пребива«лиште, како и 
да назначи за која категорија возила бара дозвола и 
дали ја бара со цел да врши занимање или како во-
зач- а мап ер. 

Со молбата за добивање возачка дозвола мора да 
се приложи: 

1) уверение од надлежната здравствена установа 
за телесна и душевна способност за управување с з 
моторно возило; 

2) уверение за положениот испит и За стручната 
спрема. 

Член 11 

Возачката дозвола се издава на неограничено 
време. • 

Возачката дозвола за возач-аматер се издава за 
време од 8 години. Важењето на оваа дозвола се про« 
должува на крајот на секоја втора година за следните 
две години. 

Член 12 
Возачката дозвола се издава на пропишаниот фор-

мулар кој мора да ги содржи овие податоци: фамили-
јарно, татково и родена име на возачот, датум и ме-
сто на неговото раѓање, државјанство, пребивалиште; 
ознака на видот на моторните возила со кои ш а правр 
да. управува во сообраќајот на јавните патишта, место 
за запишување на административните казни еа прекр-
шоците од овој правилник и за прекршоците на соо-
браќајните прописи, како и за казните за кривични 
дела на загрозување на јавниот сообраќај. 

На возачката дозвола мора да биде зале,пена фо-
тографијата на возачот и да биде означен редниот 
број под кој е запишан возачот во регистерот на во-
зачите. 

Член 13 
Возачката дозвола ја издава и нејзината важност 

ја продолжува органот надлежен за внатрешни работи 
на народниот одбор на околната односно градот на 
мие подрачје возачот има пребивалиште. 

Лицето што бара возачка дозвола, а не ги испол-
нува условите предвидени со овој правилник, ќе се 
одбие од барањето, и за тоа ќе му се издаде образло-
жено решение. Против ова решение возачот има пра-
во на жалба до непосредно вишиот државен орган во 
срок од 15 дена од кога му е врачено решението. 

Член 14 
Возачот е должен да ја носи Со себе возачката 

дозвола кога управува со моторно возило во сообра-
ќајот на јавните патишта и цо барање да му ја пока-
же на службеникот на Народната милиција, односно 
на службеникот што врши контрола на сообраќајот 
на јавните патишта. 

Член 15 
Но возачот на моторното возило ќе му се одземе 

возачката дозвола: 
1) ако возачот, кому што е занимање управување 

со моторно возило, е осуден со 'правосилна' пресуда 
на забнана да се занимава со тоа занимање,-
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2) ако возачот на моторното возило станал теле-
сно или душевно неспособен да управува со мотор-
ното возило, што се утврдува со лекарска комисија. 

возачката дозвола се одзема по претходниот став 
за време додека трае казната, односно телесната или 
д у пг t'3-н ата н ecu е е об ност. 

Член 16 
Решение за одземање на возачката дозвола доне-

сува органот надлежен гг внатрешен работи на народ-
ниот одбор на околната односно градот на чие под-
рачје има пребизалиште возачот кому му се одзема 
д о з в а н ? . . 

Против решението за одземање на возачката до-
звола возачот може да се жали до непосредно вишиот 
државен орган во срок од 15 дена сметајќи од денот 
ког? му е врачено решението. 

Во случајот од чл. 15 точ. 1 од овој правилник 
возачката дозвола се одзема во извршување на суд-
ската пресуда,, а во случајот од точ. 2 на истиот член, 
со решение од органот надлежен за внатрешни ра-
бота на народниот одбор на околијата односно градот. 

Член 17 
Органот надлежен за внатрешни работи на народ-, 

имот одбор на околината односно градот е должен да 
води - гв ид ен ци ја за сите зозачи на моторни возила 
што имаат пребивалиште на подрачјето на ©копијата 
односно градот. 

Евиденцијата на возачите се состои од регистер 
И од картотека на возачите. 

Член 18 
Регистерот на возачите содржи следни податоци: 

{реден број, фамилијарно, татково и родено име на 
возачот, датум и место на раѓањето и својство на во-
зачот (професионален возач или возач-аматер), 

Запишувањето на возачите во регистерот се врши 
то оној ред по кој им се издал еш и на возачите во-
зачките дозволи, односно ло оној ред по кој се при-
јавуваат возачите поради запишување во регистерот 
на вез? тит е. 

Член 19 
По извршеното загушување на возачите во реги-

стерот на молбата за добивање возачка дозвола ќе се 
забележи редниот број под кој е запишан возачот во 
регистерот и бројот на издадената возачка дозвола. 

. ' ^лбите по кои се издадени возачки дозволи се 
чуваат, со соодветни подлози, посебно сложени по 
v:динот број на регистерот на возачите што го носат, 

Член 20 
Со регистерот на возачите се водат одвоено кар-

-готе,ки, и тоа една за возачите на кои управувањето 
со моторни возила .им е редовно занимање и другата 
за возачите-аматери. 

За секој возач се води одделен регистерски кар-
тон. 

Член 21 
Картонот на возачот кому управувањето со мо-

торно возило му е редовно занимање содржи следни 
податоци: фамилијарно, татково и родено име на во-
зачот, датум и место на раѓањето, државјанство, бро ј 
на издадената возачка дозвола, датум на издавањето 
и назив -на органот што ја издал дозволата и ознака 
на категоријата на возилата од чл. 7 на овој правил-
ник со кои возачот има право да управува. 

Картонот на возачите-аматери, покрај податоците 
од претходниот став содржи податоци за редовното 
занимање на во-зачот-аматер и за срокот на важноста 
на возачката дозвола. 

На картонот на возачот мора да биде залепена фо-
тографијата на возачот и да се назначи редниот бро ј 
под кој е запишан возачот во регистерот на возачите, 

Член 22 
Возачот што се занимава со управување на мо-

торно возило како со занимање должен е да пријави 
секоја промена на пребипаличнтето од подрачјето на 
околијата односно градот 

Одјавување на поранешното и пријавување на но-
во пребивалиште се врши во срок од 8 дена ка ј орга-
нот надлежен за внатрешни работи на народниот од-
бор на околината односно градот. 

Органот црн кого се одјавува возачот ќе стави 
за тоа забелешка во возачката дозвола и во картонот 
на возачот, и картонот на одјавениот возач ќе го ис-
прати до органот надлежен за внатрешни работи на 
народниот одбор на о к о л н а т а или градот на чие под-
рачје возачот го пренел своето пребиеалиште. 

Член 23 
Возачот што ќе престане да се занимава со упра-

вување на моторно возило како со занимање, должен 
е тоа да му го пријави на органот за внатрешни ра-
боти на народниот одбор на о к о л н а т а односно гра-
дот на. чие подрачје живее, и да му ја врати водач-
ката дозвола. Ако таков возач бара да му се издаде 
дозвола за во>зач-аматер, оваа дозвола ќе му се из-
даде ако ги исполнува- за тоа условите од о в о ј пра-
вилник. 

Во случај на смрт на возачот претпријатието од-
носно установата при која е запослен возачот, а ако 
не бил запослен неговата фамилија, должни се да ја 
пријават неговата смрт на органот надлежен за вна-
трешни работи и да ја вратат неговата возачка до-
звола. 

Пријавата од ст. 1 и 2 на овој член се поднесува 
во срок од еден месец. 

Член 24 
Странски државјанин што ќе дојде во ФНР Југо-

славија со моторно возило, со ова возило може да 
управува во сообраќајот на јавните патишта ако има 
дозвола за управување со моторно возило во меѓу-
народниот сообраќај, според одредбите на Меѓународ-
ната конвенција за автомобилскиот сообраќај . Ако 
странскиот државјанин нема ваква дозвола, во Ф Н Р 
Југославија може да управува со моторно возило во 
сообраќајот на јавните патишта со возачката дозвола 
што ја добил по прописите во својата земја, ако таа 
земја дозволува управување со моторно возило на 
државјаните иа ФНР Југославија со возачка дозвола 
што ја добиле по ово ј правилник. 

Странски државјани можат да управуваат со мо-
торно возило во сообраќајот на јавните патишта во 
ФНР Југославија со возачката дозвола од претходниот 
став најмногу една година, сметајќи од денот на доа-
ѓањето во ФН'Р Југославија. По истекот на то ј срок 
странскиот државјанин може во ФНР Југославија да 
управува со моторно возило во сообраќајот на јав-
ните патишта само ако добие возачка дозвола по од-
редбите од ово ј правилник. 

Странски државјанин што ќе дојде во ФНР Југо-
славија со моторно возило со туристичка ш и тран-
зитна виза, може додека трае оваа виза да управува 
со моторното возило со возачката дозвола што ја до-
бил по прописите на својата земја. 

Член 25 
Одредбите на овој правилник не се однесуваат на 

воените лица што добиле воена возачка дозвола, кога 
во сообраќајот на јавните патишта управуваат со мо-
торни возила на Југословенската народна армија. 

Службениците на Народната милиција, односно 
службениците што вршат контрола на сообраќајот на 
јавните патишта имаат право од воените возачи што 
ќе ги прекршат сообраќајните прописи да бараат да 
им ја покажат воената возачка дозвола. 

Воените лица можат во сообраќајот на јавните па-
тишта да управуваат со моторните возила што не и* 
припаѓаат на Југословенската народна армија само 
ако добиле возачка дозвола по одредбите на ово ј 
правилник, 

Лицата што имаат воена возачка дозвола можат 
во сообраќајот на јавните патишта да управуваат со 
моторните возила што не и' припаѓаат на Југословен-
ската народна армија само ако добијат возачка до-
звола што е издадена под условите пропишани со овој 
правилник. 
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Чл&н 26 

Со парична казна до 5.ООО динари ќе се казни во-
- зачет кој спротивно на чл. 22 од овој правилник не 
ќе ја одјави односио не ќе му ја пријави на надле-
жниот орган промената на местото на прсбнгалиштето, 
или кој спротивно на чл. 23 од овој правилник не ќе 
пријави дека престанал да се з а н и м а а со управување 
на моторни возила како со занимање. 

Другите повреди на одредбите од овој правилник 
ловлечуваат одговорност по чл. 5 од Уредбата за со-
гласување на посебните прописи за прекршоци во 
уредбите и во другите прописи донесени от Владата 
иа ФНРЈ и од нејзините органи со одредбите на 
Основниот закон за прекршоците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/51). 

Заштитните мерки на времено или трајно одзе-
мање на возачката дозвола ги извршува органот над-
лежен за внатрешни работи од чл. 13 па овој пра-
вилник. 

Член 27 

Правосилно изречените касни и заштитни!е мерки 
за прекршоците на одредбите од овој правилник и ка-
зните за прекршоците на прописите за сообраќајот на 
јавните патишта, како и казните за кривичните дела 
загрозување нп јавниот сообраќај, се запишуваат во 
возачката дозвола и во картонот на возачот. 

Член 28 
Возачките испити што ги положиле возачите на 

моторните возила по досегашните прописи пред да 
влезе во сила овој правилник, се признаваат. 

Член 29 
Возачките исправи со талони, издадени на воза-

чите «а моторни возила но досегашните пропиен, пре-
стануваат да важат на 31 декември 1952 година. До 
то ј ден ќе се изврши замена на старите возачки ис-
прави со возачки дозволи по одредбите на ово ј пра-
вилник. 

Член 30 
При замена на старите возачки исправи со во-

зачки дозволи по одредбите од овој правилник, на во-
зачот кому управувањето со моторно возило му е 
редовно занимање ќе му се издаде возачка дозвола: 

1) за управување со моторните возила од катего-
ријата А, ако бил овластен со старата возачка исправа 
за управување со тие возила; 

2) за управување со моторните возила од катего-
ријата Б, ако му била порано издадена возачка испра-
ва за возач III класа; 

3) з а управување со моторни возила од катего-
ријата Б и Ц, ако му била порано издадена возачка 
исправа за возач II класа; 

4) за управување со моторните возила од катего-
ријата Д, ако му била порано издадена возачка испра-
ва за возач И класа и ако како возач II класа во те-
кот на последните две години управувал со моторни 
возила за превозење патници што имаат преку 8 се-
дишта (автобуси) најмалу една година, или ако му 
била порано издадена возачка исправа за возач I 
класа. 

На возачите од претходниот став на кои им била 
порано издадена возачка и т р а в а .за возачи ЈН и II 
класа, ќе да! се издаде возачка дозвола и за управу-
вањето со приколици над 750 кг тежина (од катего-
ријата Е) со соодветниот вид моторни возила, ако 
управувале порано со такви приколици најмалку шест 
месеци. 

На возачите на кои им било порано издадена во-
зачка исправа за возач I класа ќе им ое издаде во-
зачка дозвола и за управување со приколици над 750 
кг тежина«. 

Член 31 
При замената на старите возачки исправи за во-

зачи-аматери со возачки дозволи п о одредбите на овој 
правилник, &а возачот-аматер ќе му се издаде возачка 
дозвола' з а управување: 

1) со возилата од категоријата А, ако за управу* 
вање со тие моторни возила бил овластен со старата 
возачка исправа, 

2) со патничките автомобили од категоријата Б и 
со автомобилите за превожење товар чи јата носивост 
не преминува 1500 кг, ако со старата возачка исправа 
бил овластен за управување со автомобил. 

Член 32 
При замената на возачките исправи по чл. 30 

овој правилник надлежниот орган за внатрешни ра-
боти може да одбие да му издаде возачка дозвола на 
лицето за кое утврди дека управуваново со моторно 
возило не му е главно занимање. 

На лицето што не ќе му се издаде возачка до-
звола од ст. 1 на овој член, ќе му се издаде возачка 
дозвола за возач-аматер 'аналогно на чл. 31 од овој-" 
правилник, ако го бара тоа, и ако ги пополнува усло-
вите од овој правилник, 

Член 33 
Замената на досегашните возачки исправи со в о -

зачки дозволи по одредбите од овој правилник ќе ;а 
извршат органите надлежни за внатрешни работи п р е д -
видени со чл. 13 на ово ј правилник. 

Против решението за давање ов ласте ни е за упра-
вување со моторните возила на определени категории,, 
донесено по чл. 30 и 31 од овој -правилник, како и' 
против решението за неиздавање нова возачка дозвола 
по чл. 32 од овој правилник, незадоволната странка 
има право на жалба до непосредно вишиот државе« 
орган во срок од 15 дена, сметајќи од денот на прие-
мот на новата возачка дозвола односно решение. 

Член 34 
Возачите на моторни возила на кои по чл. 30 од. 

овој правилник им е издадена нова возачка дозвола за** 
управување со определена категорија моторни возила, 
не можат да добијат возачка дозвола за управување« 
со виша категорија возила од онаа што е означена! 
в о издадената возачка дозвола додека не ќе здобијат 
потребни стручни квалификации опрема чл. 8 од о в о | 
правилник. 

Член 35 
Овој правилник влегува во сила со денот на о б ј а -

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

IV бр. 6403 
28 ма ј 1952 година 

Белград 

Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,. 

Александар Ранковиќ, е. р. 

361. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за оснивање и 

работењето на Сојузниот статистички уред и стати-
стичките уради на народните републики („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/48 и 27/50) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КРАТКИОТ ПОТНО НА ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИ ЗАДРУГИ И НА ОКОЛИСКИТЕ СОЈУЗИ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

1. Во времето од 1 до 5 јули 1952 година ќе се 
изврши на територијата на Федеративна Народна Ре* 
публика Југославија краток попис на општите земјо-
делски задруги и на околиските сојузи на земјодел-
ските задруги. 

2. Пописот ќе се изврши спрема состојбата на де-
нот 30 јуни 1952 година. 

3. Со пописот ќе се опфатат сите општи земјо-
делски задруги и околиските сојузи на земјоделските 
задруги што постоеле на денот 30 јуни 1952 година. 

4. Со подготвителните дејства и со организацијата 
на пописот ќе раководи Сојузниот завод за статистика 
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и евиденција. Обрасците и напа готви јата за овој по-
пис ќе ги иронише Сојузниот завод за статистика и 
евиденција. 

5. Претседателите на управните одбори и книго-
водителите на општите земјоделски задруги односно 
на околиските сојузи на земјоделските задру! и се дол-
жни да даваат одговори на сите прашања постанеш 
во образецот. Тие одговараат за точноста на давените 
ПОЛ.-! ТОНИ. 

6. Тој што ќе го оневозможи извршувањето на оној 
лонце намерно, или не ќе даде податоци, или ќе даде 
невистинити податоци, или на некој др\г начин ќе го 
пречи извршувањето на овој попис — ќе се казни за 
прекршокот со парична казна до 10.000 динари. 

7. Трошковне за спроведувањето на овој попис 
паѓаат на терет на сојузниот буџет. 

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

Бр. 195 
9 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

3 8 2 . 

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за основањето и 
работењето на Сојузниот статистички' уред и стати-
стичките уреди па народните републики („Службен 
лист на ФНРЈ'', бр. 47/48 и 27/50), издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНКЕТА ЗА БРОЈНАТА 
СОСТОЈБА НА ДОБИТОКОТ НА ДЕНОТ 

30 ЈУНИ 1952 ГОДИНА 

1. Во времето од 1 до 5 јули 1952 година ќе се 
изврши на територијата на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија анкета за бројната состојба на 
добитокот на денот 30 јуни 1952 година. 

2. Со анкетата ќе се опфати до 2с/с домаќинства. 
Начинот за одбирање домаќинства ќе биде предвиден 
со посебно напа I ст вие. 

3. Со подго1внтелните дејства, со организацијата 
и со спроведување го на оваа анкета ќе раководи Со-
јузниот завод за статистика и евиденција, кој ќе 
пропише обрасци и напатствија за тоа. 

4. Околиските народни одбори се должни за спро-
ведувањето на оваа анкета да нм стават на заводите 
за статистика и евиденција на народните републики 
потребен број службеници на располагање. 

•5. Старешините на домаќинствата се должни да 
дадат одговори на сите прашања што се подаваат 
во образецот. Тие одговараат за точноста на дадените 
податоци. 

Тој што ќе го оневозможи извршувањето на оваа 
анкета намерно, или не ќе даде податоци или на некој 
друг начин ќе го пречи извршувањето на оваа анкета/ 
ќе" се казни за прекршок со парична казна до 10.000 
динари. 

6. Трошковне за спроведувањето^ на оваа анкета 
паѓаат на терет на сојузниот буџет. 

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

Бр. 195 
9 јуни 1952 тед;:на 

Белград 
Липше I ср на Бла дита на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот созет, 
Борис Кидрич, е. р. 

363. 
Во врска со точ. 14—20' од -Нап ат е т н е то за кре-

дитирањето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/52), 
издаваме 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА НА 
ОГРЕВ ЗА ОГРЕВНИОТ ПЕРИОД ВО 1952/1953 

ГОДИНА 

1) Народната банка на ФНРЈ и месните штедил-
ници можат на постојано зано ел е ни т е работици и 
службеници на државните стопански претпријатија, на 
стопанските здруженија, на надлештвата и установите 
и на -задружнине и општествените организации, како 
и на личните и фамилијарните пензионери и на инва-
лидите да им одобруваат кредит за набавка на огреа 
до висината на вредноста на огревот што му припаѓа 
на нивното домаќинство за огревннот период 1952/53-
годииа, а во смисла од одредбите на оваа наредба.-

Кредитите по оваа наредба ќе се одобруваат во 
градови 1 е, во седиштата на околиските народни од-
бори и во поголемите индустриски центри на опна 
реони каде што се снабдуваат потрошачи ге со огрев 
на ,.К" карти. 

2) Кредитите по оваа наредба ќе ги одобрува 
банката до 31 август 1952 година. 

3) Кредити ге за набавка за огрев банката ќе пг 
одобрува под овие услови: 

а) за еден просторен »метар огревно дрво или 
за една тона Л И Г Н И Т банката одобрува кредит од 750 
динари. До висината на одобрениот кредит банката 
издава соодветен број бонови што гласат на по 750! 
динари и на по еден просторен метар огревно дрво 
или една тона лигнит. Боновите важат два месеца од 
денот на издавањето; 

б) каматата, која изнесува 6% годишно, заедно 
со бан чините манипулатпвпи трошкови не може да 
прејде 30 динарг. на етен бон што гласи на 750 ди-
нари; 

в) како покриќе за кредитот ќе и4 служи «а 
банката бланко меница со акцепт на должникот со 
жиро на двајца кредитно способни лица; 

г) кредитот треба да се врати во срок од лет 
месеци, во еднакви месечни отплати почнувајќи од 
првиот во месецот што следува по месецот во кој се 
издадени боновите за огрев. 

4) За добивање кредит и бонови за огрев работ-
ниците и службениците ќе Се оврбуваат до своето 
претпријатие, надлештво, установа или организација, 
која ќе ги прибере од нив сите документи потребни 
за добивање кредит и ќе ги испрати до банката, а 
по одобрувањето на кредитот ќе им ги предаде доби-
ваните бонови. 

Пензионерите и инвалидите ќе се обрнуваат не-
посредно до банката поради добивање кредит и бо-
нови за огрев во смисла на прописите од оваа на-
редба. 

5) Претпријатијата што продаваат огрев ќе ги 
Наплатуваат кај банката боновите за огрев кога ќе го 
.потврди купувачот приемот на огревот со спојот 
потпис. 

6) Органите што им ги исплатуваат на работни-
ците и службениците заработите односно платите, 
должни се да ги запираат по платниот список соод-
ветните месечни отплати, кои ќе ги испраќаат веднаш 
по наплатата, а најдоцна до 5-иот во месецот, до бан-
ката што го одобрил кредитот. Пензионерите и ин-
валидите ќе и'- ги полагаат непосредно на банката 
соодветните месечни отплати на име враќање на 
долгот. 

За секоја промена во службениот однос на ко ри-
стик от на кредитот претпријатието, установата, над-
лештвото о чио сно организацијата е должна да ја из-
вести банката при која е одобрен кредитот, а во слу-
чај на преместување — и новиот исплатен орган што 
е должен да ги врши натамошните запирања до ко-
нечната исплата на долгот. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Србда«. 11 јуни -19611 
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7) Ола а наредба влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна - Република Југославија". 

Бр. 12432 
2 јун!! 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. p. 
Гувернер на Народната банка на ФНРЈ, 

Сергеј Крајгер, с. р. 

364. 
Врз основа на овластеното од точ. 5 на Решени-

ето за основните дени на суровините и полу произво-
ди re („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/51), пропи-
шувам 

В Т О Р О Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА 

МАТЕРИЈАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА НОВИ ЦЕНИ 
1) Покрај пресметката предвидена во точ. 4 од 

Напатствие™ за начинот на пресметувањето иа матери-
јалните вредности на нови цени („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 58/51), добивената вредност на недоврше-
но™ производства и полупроизводите Ha сопственото 
AVO'11'зводство (ВО натамошниот текст: недовршено про-
изводство) се наголемува уште за износот на аморти-
зација га и износот на акумулацијата и фондовите. До 
износот на амортизацијата за кој се наголемува вред-
носта иа недовршеното производство се доаѓа на тој 
начин што се става во однос масата на амортизацијата 
за 1952 година со износот на платите на изработката 
од агредсметка1а за 1952 година, и така пресметаниот 
процент ќе се примени врз платите на изработката на 
недовршеното производство, кои се претходно пресме-
тани на начинот од точ. 4 на споменатото напатствие. 
За вака пресметаниот износ на амортизацијата се те-
р е т соодветното конто па производе!»ото. 

До износот на акумулацијата и фондовите за кој 
треба да се наголемн недовршеното производство ек 
доаѓа на тој начин што врз износот на сите пресме-
таш! плати па недовршеното производство од 1951 го-
дина т. е. на. платите на изработката и платите од по-
гонско и управно — продавпата режија, ќе се примени 
столета на акумулацијата и фондовите па претпријати-
ето за 1952 година (просечната стопа) одобрена со 
Решението на Комисијата во смисла на чл. 23 од 
Уредбата за основите на работењето на стопанските 
.претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52). 

. З л износот на акумулацијата и фондовите се терети 
^збирно одделното аналитичко конто на производство 

во рамките на соодветното синтетичко конто. 
Износот на врз овој начин пресметаната аморти-

зација И' акумулација и фондови се книжи во корист 
на контото фонд на обртните средстава (790) одделно 
аналитичко конто — разлики во цените — 1 јануари 
195? година. 

2) Готовите производи произведени во 1952 година 
се водат по прсдсметковната или стварната цена на 
чинењето. Меѓутоа, како спрема наведеното напатствие 
пресметаните пренесени замаси на готовите производи 
на продаваните цени за да би се изедначеле цените на 
тие зап аси со цените на таквите готови производи 
произведени во 1952 година потребно е да се изврши 
дополнително пресметување. Ова ќе се изврши на тој 
начин што разликите помеѓу продажната цена и цената 
на чинењето на пренесените запа си од 1951 година ќе 
се искажат збирно на едно одделно аналитичко конто 
од соодветното синтетичко конто на готовите произ-
31 ип. На пр.: зап ас от на готовите производи пресметани 
ил продазната цена на контото 620 Готови основни про-
li мз оди изнесува Дин. 800.000, а на контото 625 Готови 

'споредни производи Дин. 3C0.CG0. Истите производи 
искажани по цената па чинењето од 1952 година на 
соодветните аналитички конта изнесат, и тоа: готовите 
производи Дин. 600.000 а споредните производи Дин. 
200.009. Вкупната разлика помеѓу пресметана!а про-
лазна цена и иредсметкозната цена на чинењето за 

сите готови основни производи Од Дин. 200.000 ќе се 
искаже збирно на одделното аналитичко конто од ос-
новното конто 620 Готови основни производи — Аку-
мулација и фондови на пренесениот залае на готовите 
основни производи. На ист начин такво одделно aHfy 
литичко конто ќе се отвори и во рамките на основното 
конто 625 Готови споредни производи за збирно кип? 
жење на разликата кај споредните производи, во гор-
ниот пример 100.000 динари. 

3) Кога при реализацијата на готовите производ!* 
на терет на контото на реализацијата ќе биде пренесеш 
износот на реализираните готови производи, во виси-
ната што му одговара на збирот на салдата на пресме-
таните пренесени запаси на недовршеното производства 
и готовите .производи од 1951 година, тогаш се прене-
сува на терет на контото на реализацијата и цели ог 
износ на акумулацијата и фондовите на пренесените 
записи од одделните аналитички конта на производства* 
и готовите производи споменати во точ. 1 и 2 од ова 
второ напатствие. На тој начин овие конта ќе бидат 
израмнети. Ако на крајот на периодот за кој се соста-
ва пресметката не е реализиран целиот износ на по-
четните пресметани салда на недовршеното производ-
ство и готовите производ«, тогаш на терет на кон-
тото на реализацијата се пренесува само сразмерниот 
дел на акумулацијата и фондовите прокнижени на од-
делните аналитички конта на .производството и тото* 
вите производи. Остатокот на акумулацијата и фон«* 
дозите книжен на одделните аналитички конта на про-
изводство и готовите (производи се пренесува во т о | 
случај на ист начин во наредните периоди. 

4) Пресметување од точ. 1 и 2 на ова второ на-, 
патствие нема. да се врши во оние случаи каде "по-
с л а т одделни решенија и прописи што се однесува! 
до пресметувањето на недовршеното производство ИЈ 
готовите производи од 1951 година (инвестициони 
работи, графичка индустрија и издавачка дејност). 

5) Побарувачкото салдо што е создадено со до-
полнителното пресметување на недовршеното произ-
водство на контото 790 Фонд на обртните средства — 
одделното аналитичко конто Разлика во цените на 11 
јануари 1952 година, ќе се уплати во смисла на про-
писите од Решението за распоредот на средствата од 
укинатите фондови, на државните стопански претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/52). 

6) Пресметувањата од точ. 1 и 2 тг уплатите во 
смисла на точ. 5 од ова второ напатствие претприја-
тијата ќе ги извршат најдоцна до 25 јуни 1952 го-
дина. 

7) Ова второ напатствие влегува во сила Со де-
нот на објавувањето во „Службениот лист на Феде-
ративна Народна Република Југославија. 

Бр. 12715 
7 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на "ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

365. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за оснивање™ 

и работењето на Сојузниот статистички уред и ста-
тистичките уреди на народните републики („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/48 и 27/50) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИСПРАЌАЊЕ ГОДИШЕН СТА-
ТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ОД СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ 

ЗАДРУГИ ЗА 1951 ГОДИНА 
1. Во времето од 1 до 10 јули 1952 година сите 

селниски работни задруги на територијата на Федера-
тивна Народна Република Југославија се должни да им 
поднесат на околиските статистички уреди годишен 
статистички извшетај за 1951 година. 

2. Извештајот се поднесува на образецот и опрема 
напатствија^ што ќе ги пропише Сојузниот завод за 
статистика и евиденција. 
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3. Стручните органи на околиските сојузи на зе-
мјоделските задруги се- должни да им укажат помош 
на планските работни задруги при о с т а в а њ е т о на 

( ово ј извештај и со потпис да Ја потврдат исправноста 
< на податоците во извештајот. 

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

Бр. 197 
9 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

гг>б. 
Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообразното 

сметководство, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 
ОСНОВНИТЕ РАСПОРЕДИ НА КОНТАТА (КОНТНИ-

ТЕ ПЛАНОВИ) НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

[. Во основните распореди на контата (контните 
»шанови) што се применуваат ка ј државните стопан-
с к и претпријатија се внесуваат следни изменувања и 
[дополнувања; 
* ; ) Се воведуваат следни нови основни конта: . 
$02 (702) Остварени заработи« 

Ј Ј ® Поклике на вонредните и неработните ра-
СХОДДЈ 

919 Распоред на вонредните и неработните при« 
ходи 

95^ Остварен доход 
959 Распоред на остварениот доход 

2) Се менуваат називите на следните основни 
конта и групи: 
130 (730) Основен општествен придонес во 130 (730) 

Општествен придонес 
Д41 Аконтации на заработените плати во 141 

Аконтации на заработката 
ј Групата 30 Заработени плати во 20 З а р а б о т и 
i 200 Заработени плати во 200 (700) Укалкули-

" " рани заработен 
201 Пресметани заработени плати во 201 Пре-

сметани укалкулирани заработен 
II. Во врска со применувањето на" Општествениот 

план и со изменувањата на основните распореди на 
контата (контните планови) од точ, I на ова решение 
се даваат -следни објасненија: 

1) Конто 103 Банка — акумулација и фондови. — 
Со обзир на изменетиот начин на уплатата на акуму-
лацијата и фондовите од страна на Народната банка 
на ФНРЈ почнувајќи о д 1 април 1952 година, не се 
врши издвојување на средствата на акумулацијата и 
фондовите на ова конто. Уплатите на социјалниот 
придонес и на општествениот придонес се вршат пре-
ку контото 101 Банка — редовно конто. 

Салдото о д контото 103 Банка — акумулација и 
фондови се пренесува на терет на контото^ 101 Банка 
— редовно конто. 

2) Конто . 131 , Предаден општествен придонес. — 
Со обзир дека според Општественнот план за 1952 
година Општествениот придонес не се дели на осно-
вен и при да ден придсшес1 салдото о д ова конто се 

, ЈрГнесува на терет mf контото 130 Општествен при-
донес. 

;3) Конто 140 Аконтации по службена работа. — 
На терет на ова конто се книжат исплатените акон-
тации по службена работа на ист начин како и до-
сега. При правдањето на подигнатите аконтации по 
службена работа врз основа на документацијата за 
делот што претставува дневници се задолжува кон-
тото 141 Аконтации на заработката — одделното ана-
лититичко конто, а се признава контот 140 Аконтации 
по службена работа . 

Доколку при подигањето на аконтацијата по слу-
жбена работа не бил исплатен полниот износ на при-
знаената дневница, за разликата при пресметувањето 
и исплатата треба непосредно да се терети контото 
141 Аконтации на заработката — одделното аналитичко 
конто а да се признае соодветното конто од класата 
1 Финансиски и пресметковни средства. Ако пак испла-
тената аконтација е поголема од признаените трошко-
ви по службена работа (дневници и превозни трошко-
ви), разликата се ликвидира со наплатувањето по до-
сегашниот начин. 

При правдањето на подигнатата аконтација по 
службената работа за целиот износ на признаените 
трошкови се задолжува соодветното конто од класата 
5 Производство, со тоа за делот што се однесува до 
дневниците да се признава контото 200 Укалкулирани 
заработки — одделното аналитичко конто, а за прео-
станатиот дел на оправданата аконтација контото 140 
Аконтација по службена работа, односно ако за таа 
цел не било достаточно исплатено во вид на аконта-
ција, непосредно соодветното конто од класата 1 Фи-
нансиски л пресметковни средства. 

( 4)* Конто 141 Аконтации на заработката. — Преку 
овагт&нто се книжат сите исплати за кои уште не е 
остварен доход, па не можат да се сметаат како ко-
нечни. Преку ова конто исто така се книжат и таквите 
исплати кои во смисла на прописите што постојат се 
сметаат како конечни, но за кои исто така уште не е 
Остварен доход Потоа преку ова конто а не преку 
контото на временските разграничувања (270 и 271) се 
книжат и исплатените и остварените износи ' што се 
разграничуваат временски (посредни плати во смисла 
на точ. 5 од Напатствието за примена на Уредбата за 
аадолжителнатаЌалкулација и пресметќата на трош ко-
вите на производството во индустријата и рударство-
то („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 3/52), како и по учи-
нокот пресметани а неисплатени з а р а б о т и на добро-
волната работа. Накра ј преку ова конто се книжат 
конечно исплатените"^'зарбботки, но Најповеќе ' до .ви-
сината предвидена со тарифниот правилник.* 

За таа цел се отвора во рамките на ова синтетичко 
конто потребен бро ј под синтетички конта, како: 

141/1 Исплата на аконтациите на променливите за-
р а б о т е т е 

141/2 Исплата на аконтациите на променливите за-
р а б о т и и надокнадите што се исплатуваат 
најповеќе до полниот износ по тарифниот 
правилник 

141/3 Исплата на аконтациите на з а р а б о т и т е и 
надокнадите што се исплатуваат во полн 
износ 

141/4 Исплата на аконтациите на променливите 
заработки и надокнадите што се разграни-
чуваат 

141/5 Исплата на аконтациите на заработките и 
надокнадите што се исплатуваат во полн 
износ и се разграничуваат 

141/6 Пресметка на неисплатените заработки на 
доброволната работа 

141/9 Покриќе на исплатените аконтации 
Покрај тоа во рамките на синтетичкото конто 

141 АконтацШ Т £ Г з ^ б о т к и т е мора да постои анали-
тичка евидевдија за секој работни« и службеник ко ј 
е в о " ' п о стојан ен работен однос со п р е в р и ј а т нето. 
Оваа, евиденција мора да ги содржи сите потребни по-
датоци како за аконтациите така и за конечната пре-
сметка на заработката на секој неодделен работник и 
службеник. З а повремените работници и службеници, 
односно за извршените еднократни наплати на лицата 
што не се во работен однос со претпријатието се води, 
по правило, збирна евиденција. 

На терет на контото 14i Аконтации на заработ-
е т е — подсинтетичкото конто 141/1 Исплати на акон-
циите на променливите заработен се книжат врз осно-
ва на платните списоци сите исплати на таканарече-
ните непосредни плати во смисла на точ. 5 од Напат-
ствието за калкулациите во индустријата к рудар-
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строго на име на аконтации според прописите што 
постојат«, 

На терет на одделното подсинтетичко конто 141/2 
Исплати на аконтациите на променливите заработи« 
и надокнадите што се исплатуваат најповеќе до пол-
ниот износ по тарифниот правилник се книжат испла>-
тите на променливите заработил и надокнадите што 
се исплатуваат според чл. 18 под а, б и в од Уред-
бата за расподелба на фондот .на платите и за зара-
б о т е т е на работниците и службениците на стопан-
ските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бро ј 
11 /52). 

На терет на одделното и од синтетичко конто 143/3 
Исплати на аконтациите на заработките и надокнадите 
што се исплатуваат во полн износ се книжат испла-
тите предвидени во чл, 17 од Уредбата за р а з д е л -
ба на фондот на платите и за з а р а б о т е т е на работ-
ниците и службениците на стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/52). Покрај тоа, ако 
не е инаку договорено, овде се книжат уште и надо-
кнадите за работа на лицата! БОН работен однос по 
системот на работењето на парче ка ј куќата^ на ра-
ботникот, хонорарите н а надворешни соработници, 
други повремени хонорари и надокнади за работа од 
случај до случај, провизиите на аквизитери, накупувачи 
и на други лица што не се во работен однос со прет-
пријатието, з а р а б о т е т е на лицата што се во стран-
ство — во износот што им се исплатува во странство 
и ел. Ако некоја од напред споменатите форми на за-
работка односно надокнада се разграничува времен-
ски, како што е на пример надокнадата на заработката 
га годишниот одмор, книжењето се врши преку под-
шнтетичкото конто 141/5 Исплати на аконтациите на 
обработките и надокнадите што се исплатуваат во 
полн износ и се разграничуваат. 

На терет на одделното подсинтетичко конто 141/4 
Исплати на аконтациите на променливите заработки и 
надокнади што се разграничуваат се книжат сита 
форми иа разни додатоци и надокнади за з а р а б о т и т е 
што се разграничуваат временски, а за нив не постои 
обврска да се исплатуваат во полн износ и кон според 
точ. 5 од Напатствие™ за задолжителната калкула-
ција в о индустријата и рударството се викаат по-
средни плати. Во случај на потреба наместо едно 
аналитичко конто може за оваа цел да се отворат и 
повеќе конта. 

На терет на одделното под синтетичко конто 141/5 
И оплати на аконтациите на заработивте и надокнадите 
ш т о се исплатуваат во полн износ и се разграничуваат 
се книжат, како и веќе речено при објаснувањето на 
функцијата на подоивтетичкото конто 141/3 Исплати 
на аконтации на заработите и надокнадите што се 
исплатуваат во пода износ, сите оние износи на зара-
б о т и т е и надокнадите што се исплатуваат во полн 
износ, а се разграничуваат временски. 

На терет на одделното под синтетичко конто 141/6 
Пресметка на неисплатените заработки на добровол-
ната работа се книжат пресметаните заработен на 
младинските и други доброволни бригади што не се 
исплатуваат, а во корист на контото 271 Пасивни вре-
менски разграничувања, ири ш т о пресметката се врши 
на ист начин како и ка ј променливите заработка т. е. 
најповеќе д о полниот износ на з а р а б о т е т е спрема 
т&рафниот правилник. Едновремено тро школите што 
настануваат во врска со работењето на доброволната 
работна сила се книжат на- терет на контото 270 Ак-
тивни временски разграничувања. Побарувачкото сал-
д о од контото 271 Пасивни временски разграничувања 
после извршеното пребијање со трошковните што се 
книжени на контото 270 Активни временски разграни-
чувања, се книжи во корист на контото 139 Други 
односи со буџетот, доколку не е инаку пропишано или 
договорено. 

Книжењата во корист на контото 141 Аконтации 
на з а р а б о т е т е се вршат на терет на контото 202 
Остварени заработка Контото 141 Аконтации на зара-
б о т е т е по правило е секогаш активно. Тоа може да 
биде без салдо само во оние претпријатија во кои на 

сгкој пресметковен период се реализира целокупното 
производство. Но и овде само во случај ако претпри-
јатието нема некои помошни и споредни дејности каде 
што постои недовршено производство и евентуално 
готови производи, и тоа само во случај ако заработ-
ивте не се разграничуваат временски. Во секој друг 

- случај, т.е. во претпријатијата во кои процесот на 
производството се продолжува низ два или повеќе 
пресметковни периоди на претпријатието, и спрема 
тоа на крајот на пресметковниот период во претпри-
јатието има запаси на недовршеното производство и 

"на готовите производи, контото 141 Аконтации на за-
р а б о т е т е ќе биде активно затоа што во недоврше-
ното производство и во готовите производи се нао-
ѓаат исплатени аконтации на укалкулишу ит е зара-
б о т и , како и поради временските разграничувања. 
Контото! 41 Аконтации на заработките""ке биде актив г о 
и во случај ако е реализирано целото производство 
но не е остварен достаточен фонд на платите кој 6ii 
можел да ги покрие исплатените аконтации. Ако оства-
рената заработка на контото202 Остварени заработка 
е поголема од реализираната укалкулирана заработка 
на долговната страна на контото 200 Укалкулираш* 
заработка вишокот што се исплатува се книжи преку 
(контото 146 Обврски спрема работниците и службени-
ците. Во корист на контото 146 Обврски спрема ра -
ботниците и службениците се пренесуваат и конечно 
пресметаните до полниот износ по тарифниот правил-
ник, а неисплатените заработка на поодделни лица од 
контото 141 Аконтации на з а р а б о т е т е . Како анали-
тичка евиденција на работниците и службениците за 
пресметка и исплата преку контото 146 Обврски спрема 
работниците и службениците може да послужи еви-
денцијата на работниците и службениците со контото 
141 Аконтации на з а р а б о т е т е со додавање одделни: 
колони. Аналитичката евиденција на работниците № 
службениците за аконтации и пресметка со контото 
141 Аконтации н а з а р а б о т е т е и 146 Обврски созема 
работниците и службениците може да има форма 
спрема приложениот образец што е составен дел о д 
ова решение. 

Во аналитичката евиденција по поодделни работ-
ници и службеници -не доаѓа до исто расчленувања 
како и к а ј расчленувањето на синтетичкото конто 141] 
на лодсинтетички конта затоа што односите спрема 
поодделни работници и службеници временски не се' 
разграничуваат. 

Книжењата во корист на контото 141 Аконтации 
на з а р а б о т е т е се вршат покра ј к н и ж е њ а т а на синте-
тичкото конто уште и на подсинтетичкото конто 14? ' 9 
Покриле на исплатените аконтации, и тоа најповеќе; 
До висината на полниот износ на реализираните укал-
кулирани заработка и над ок ади од долговната страна 
на контото 200 Укалкулирани заработка Накрај на го-
дината се затвора подсинтетичкото конто 141/9 По-
криле на исплатените аконтации со книжење в 0 корист 
на под синтетичките конта 141/3 Исплати на аконта-
циите на заработите и надокнадите што се испла-
туваат во полн износ и 141/5 Исплати на аконтациите 
на з а р а б о т е т е и надокнадите што се исплатуваат во 
полн износ и се разграничуваат и тоа за покриќе на 
исплатените аконтации до полниот износ. Салдото 
што останува после ова покриле на контото 141/9, се 
распоредува на другите под синтетички конта од син-
тетичкото конто 141, сразмерно спрема пресметаниот 
полн износ по тарифниот правилник, но најповеќе до 
полниот износ на реализираните укалкулирани зара-
б о т и и надокнади што се прокнижени на долгов-
ната страна од аналитичкото конто 2С0/9 Реализирани 
укалкулирани заработка На то ј начин подоиш етич-
кото конто 141/9 Покриќе на исплатените аконтации 
се израмнува во целост. Доколку после овие книжења 
на ова конто сепак би останало, затоа што бил по-
рано погрешно пренесен поголем износ на ова конто, 
извесно побарувачко салдо, ова салдо треба да се 
врекнижи назад во корист на контото 202 Остварени 
заработка 

5) Конто 146 Обврски спрема работниците и слу-
жбениците«. — Како што е веќе објаснето кај контото 

Број 31 — Страна 599 



Сред*. И јуни 195? 

ХМ Аконтации на з а р а б о т е т е преку контото 146 Обвр-
ски спрема работниците и службениците се книжат 
срне остварени заработен што се П010леми од реали-
зираните ^калкулираш! заработка! .по тарифниот пра-
вилник ПЈ претпријатието. Преку контото 146 Обврски 
спрема работниците и службениците се книжат исто 
така износите на неисплатените остварени заработат 
до полниот нанос пренесени од контото 141 Аконта-
ции на заработете . Преку ова кого потоа се книжат 
обврските и исплатите на детскиот додаток, другите 
давања на терет на социјалното осигурување и ел. 

6) Конто 200 Укалкулирани заработи . - - Оза кон* 
то е расчленето на ист број конта како и сн<нтетич-
ко г> конто 141 Аконтации на з а р а б о т е т е и то: 

200/1 Укалкулирани променливи заработка 
200/2 Укалкулирани променливи заработка што се 

исплатуваат најповеќе до полниот износ 
200/3 Укалкулирани заработки и надокнади што се 

исплатуваат во полн износ 
200/4 Укалкулирани променливи заработен и на-

докнади што се разграничуваат 
200/5 УкаЈЖулирани заработки и надокнади што се 

исплатуваат во полн износ и се разграни-
чуваат 

200/6 Укалкулирана доброволна работа 
200/9 Реализирани укалкулирани заработи 

— . У к д а у л и р а ш ! заработка 
Ј ^ 1 с е терети производ сг в ото 

(соодветните ќ о н т а о д класата 5) на у о б и ч а е н и о т н а -
ч ј ш Г ^ у Г ^исшГа н а _ за;£аботките пре двцде j io^ тд* 
рифниот правилник. 'На поодделни аналитиЧКИ__конга 
вОЈ^амните W j ^ h t 6 t o 2Ш се книжат^7знрсад е'.спрема 
•формата " заработката како" е тоа _обја сн ет о со ко н; 
^ Ј о Л Г М Ш т т на ^заработките. 

На терет на контото 200 Укалкулирани заработи«, 
и то.а на аналитичкото конго 200/9 Реализирани укал-
кудирани заработка, е- кчпжаг во .текот на годината 
износите на реализираните укалкулпрани заработка во 
корист на к о ш ото 95«.) ОстБарен доход. На кој начин 
-те -пресметува овој износ се објаснува кз ј контото 950. 
Остварен доход. Побарувачко го салто на контото 200 
Укалкулирани заработил си п р е г л а с у в а з а р а б о т е т е 
што се укалкулпранц во недовршено!о производство, 
полупронзнодите и го гони;е призводн на залае, и 
спрема тоа упне не сг реализиран!:. Контото 200 Укал-
кулирани заработки никогаш не може да биде пктгвио, 

'л салдо О има само во случај кога не постојат зака,си 
на недовршеното, производство или гогов!:ге про-
изводи 

На крајот на годината се затвора аналитичкото 
конio 200/9 Реализирани укалкулирани заработка на 
терет другите аналитички конта од синтетичкото конго 
200 Укалкулирани заработка и тоа така што прво во 
целост да се израмнат аналитичките конта 200/3 Укал-
кулнрани заработки и надокнадите што се исплатуваат 
во полн износ и 200/5 Укалкулирани заработка и 
надокнади што се исплатуваат во полн износ и се 
разграничуваат. Преостанатиот дел од салдото нд 
аналитичкото конто 200/9 се распоредува сразмерно 
на у к а л к у л и р а л а заработка на други ге апн л мт ички 
конта од синтетичкото конто 200. 

7) Конто 201 Пресметани укалкулирани заработил, 
— Ова конто, кое не е задолжително а воведено е со 
Решението за изменувањата и дополнувањата на ос-
новните расподели на контата (контните планови) на 
државните стопански претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 6/52) кај претпријатијата што го возеле 
има функција па побарувачката страна од контото 200 
Укалкулирани заработка. 

8) Конго 202 Остварени заработи«. — Во корист 
на ова когтто се книжат остварените заработка што се 

д 
д о б и ј а т -о применувале ел Формулата П =з 

1 + х 

(при што П м а ч « фонд на платите, Д вкупен доход — 
(заработката 4- аф, а х стопа на'акумулации јага и фон-
довите поделени со 100), а на терет на контото 050 
Остварен доход. На терет на контото 202 0 € ™ Р е н ц 

заработки се книжат .износите в о корист на, контото 
141 Аконтации на з а р а б о т е т е за пок рике на испла-
тените аконтации до висината на укаЈЏСул горани те за-
р а б о т к а а преку оваа висина во корист на- контото 
146 Обврски спрема работниците и службениците. До-
колку претпријатието остварило и вишок на фондот 
на платите што се оданочува, пред да се пре книжи 
соодветниот износ за исплата во корист на контото 141 
Аконтации на з а р а б о т е т е , односно на контото 146 
Обврски спрема работниците и службениците, се одво-
јува соодветниот износ во корист на буџетот и тој 
износ се книжи на терет на контото 202 Остварени 
з а р а б о т и а во корист на контото 135 Данок на вишо-
кот на фондов м п м т т е , ^ 

9)1Ќонта1на класата 5. — | ! а контата од класата 5 
се формира стварната дена на чинењето. Спрема тоа 
на терет на контата од класата 5 се книжат сите тро-
шкови до цената на чинењето. По исклучок на, контата 
од класата 5 се наога книжен и износот на акумулаци-
јата и фондовите кој се однесува само на пренесените 
и пресметаните-залаел од 1951 год. во смисла на допол-
нувањето на Напатствие™ за начинот на пресметува-
њето на материјалните вредности на нови цени („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/52). При,реализацијата на 
износите на вредноста на недовршеното производство 
ќе се пренесе и ово ј износ, така на контата од кла-
сата 5 да остануваат во иднина недовршеното про-
изводство и родупроизводите по_ ц&цдсалЈа чинењето. 
* Т У Конта од групата"¥5^Реализација. — Контата 
од групата 65 Реализација се задолжуваат за цената 
на чинењето на реализираните производи^ во корист 
на соодветните конта од групата 62 Готови производи* 
За производите што подлегнуваат на плаќање данок 
на промет се задолжуваат контата од групата 65 Реали-
зација, а во корист на контото 133 Данок на промет. 
Контата од групата 65 Реализација се признаваат на 
уобичаениот начин на терет на соодветните конта а по 
продавната цена. Салдото на контата од групата 65 
Реализација кое, по правило, е побарувачко; се книжи 
во корист на- контото 950 Остварен доход. 

11) Конто 909 Покриле на вонредните и неработ-
ните расходи, корист на о в а Ј о н т о , а на Јгерет 
па"контото 950 Остварен доход се книжи во текот. на 
годината при периодичните пресметки на д б х о Ж Г и з н о -
сбт ' н а ' вонредните ц неработните расходи 'книжејќи на 
контото 900 вонредни и неработни расходи. , 

12) Конго 919 Распоред на вонредните и неработ-
ните Ј триход!^ На терет на^ ова конто, а во корнет 
на коцто1о 950 рстварен доход се книжи во текот1Г1 
г о д п н ^ а д ^ е jipeсметуваања на доходот 
износот на вон р е ди ит е^ и не^абјОДЖЌЈ. приходи кни-
жени"' на контото ШО"Вонредни и леработнит^ jijnixoди. 

ТЗУПГонго 040"Финансиски резултат на. редовното 
работење. — Со влегувањето -во сила .на ова решение 
престанува функцијата на ова конто. Салдото од ова 
конто се прекнпжува на контото 950 О с т в а р а т доход. 

14) Конго 950 0стварен доход. 
искажува остварениот доход од реализацијата" вот 
о пр ед ел ен ио т пресме^овен "ле,риод/'Ов ој дох од се" на -т 

ѓо^стп-тгггпттн намалува со~ пр ене су в а ње~на* во п р ш у т е 
приходи^односно^вонре^нпте расходнГОдвкупно оТтпа~ 
^ п о Г 5 о х р д " Фор^и^анГна^рва конто 
остварениот^ фонд на платите и износот" на осгвапе-
ната Акумулација и фондовите. " " " '" " '* 

Во корист на контото 950 Остварен доход се кчг-
жн разликата помеѓу продавната цепа и цената на 
чинењето која се јавува како салдо на кон:а<а од 
групата 0Г> Реализација. Доколку записите на м о -
ин ге производи се водат на кок гата од групата 62 Го-
тови производа по предсметховната (планската) цена 
на 'чинењето, се пренесува при реализацијата од 
коч;ото €29 Назадување односно наголемување на 
чинењето сразмерниот дел на намалувањето односно 
наголемување-!© на контото 950 Oc\itape:i доход. 
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Во корист на контото 950 Остварен доход се 
книжи исто така салдото од KOHIOTO 910 Вонредни 
неработни приходи, а преку контото 919 Распоред на 
вонредните и неработните приходи, а ка терет на 
контото 950 Остварен доход салдото од контото 900 
Вонредни и неработни расходи, преку контото 909 
Покриле на вонредните и неработните расходи. 

Во корист на контото 950 Остварен доход, а на 
терет на контото ^КМГУќалкулирани заработки 
жи износот на реализЈШните"^алкулИоѓ^^арабо^ки. 
Д О О В О Ј износ се "доаѓа, на тој начин што ќе се утвр-
ди колкаво е процентуално™ учество на заработката 
&о цената на чинењето на реализираните готови про-
изводи. Податоците за учеството на заработката во 
цената на чинењето се наоѓаат во самостојниот план 
на претпријатието разбиен на претходни калкулации 
во кои треба да се најде односот на сите заработиш 
(вклучително и заработката од погонската и управно-
продавната режија) опрема цената на чинењето. Овој 
однос изразен во процент служи со применување на 
овој процент врз цената на чинењето на реализира-
ните готови производи, а врз основа на податоците 
за реализацијата на поодделни видови готови произ-
води, или групи готови производи, спрема тоа како е 
покажан ао претходните калкулации односот помеѓу 
у кал кодираните ^вработи и цената на чинењето, да 
се дојде до износот на заработете кај реализираните 
тотови производи. 

До податоците за реализираните укалкулирани .за-
работка може Да се дојде и на тој начин што се 

Презиме и име 

утврдува колкав износ на укалкулираната заработка 
останал во недовршеното производство и на замаси i t 
на нереализирани!е I O I O I B H производи. Во тој случај 
од вкупно укалкулираната заработка (побарувачкаia 
страна од контото 200) се одбија утврдениот илиос 
на нереализираните укалкулирани заработи и така се 
добива износот на реализираната укалкулирана Бара-
бо Ј ка. 

Доколку во текот на пресметковниот период се 
пристапува кон производство на нови производи, 
треба при изработката на претходни is калкулации 
за такви производи да се пронајде односот помеѓу 
вкупните заработи и цената на чинењето, за да 
се дојде до процентот со чИе* применување при реа-
лизацијата на тие производи ќе се дојде до износот 
на заработите -кај тие реализирани производи. 

Бидејќи на пренесените замаси на недовршеното 
производство, на полупооизводите од сопственото 
производство и на готовите производи од 1951 година 
заработите биле веќе остварени во таа година, до-
дека не се изврши реализација на готовите производи 
(искажани по цената на чинењето) во висината што 
му одговара на збирот на салдата на пресметаните 
пренесени зана си на недовршеното производство и 
готовите производи од 1951 година наголемени за сал-
дата на акумулацијата џ фондовите на тие замаси (од 
одделни ге аналитички конта на производството и го-
товите производи), нема до реализацијата на тој из-
нос да се пресметува износот на остварената укалку-
лирана ваработка на начинот од претходни ге ставови. 
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Објаснение за пополнување: * 
1) Во кол. 2 се бабинава износот од платниот список што се добија врз основа на пресметката 

на заработете по ефект или по време во полн износ спрема тарифниот правилник за сите форми' на- зара-
ботите од чл. 18 на Уредбата за расподелбата на фондот на платите и за« заработите на работниците и 
службениците на стопанските претпријатија, осем надокнадите и додатоците под а, б и »в. Овој износ служи 
како основ за пресметување на аконтацијата, како основ за пресметување пократката на исплатените акон-
тации и на крај може да) послужи како основ за пресметување учеството на секој неодделен работник 
односно службеник во расподелбата на вишокот на фондот на платите (вишок на остин рената заработка 
преку полната заработка по тарифниот правилник); 

2) Во кол. 5 Се запишува износот од платниот список што се однесува на оној дел од промен-
ливите надокнади и додатоци што можат да се исплатуваат најповеќе до потниот износ што е определен 
со прописите со кои е установен; 

3) Во кол. 3, 6 и 8 се запишуваат стварно исплатените аконтации КР ко и конечните исплати од. 
остварената заработка, но најповеќе до полниот износ по тарифниот правилник или по прописите со коп 
се тие износи установени. Овие износи се книжат едновремено во колоната 10; 

4) Во кол. 4, 7 и 9 се запишуваат покриќата на исплатените аконтации од ociварените заработка 
и тоа во колоната 9 секогаш полниот износ за исплатените аконтации од колоната 8, а ио колоната 4 и 7 
сразмерниот дел на остварените з а р а б о т и спрема полниот износ од кол. 2 и 5 и тоа најповеќе до виси-
ната на реализираната укалкулирана заработка. Едновремено овие износи се внесуваат во колоната I I : 

5) Во кол. 13 се внесуваат обврските спрема работици re и службениците што произлегуваат: а> 
од неисплатените и конечно пресметаните обврски од колоната 4 и 7 со едновремено запишување во кол. 
3, 6 и 10; б) вишок на остварените заработи преку полниот износ на реализираните заработи по тариф-
ниот правилни« а ма терет на контото 202; в) детскиот додаток како и другим социјални давања на терет 
иа контото 148 Социјално осигурувал*; г) други евентуални обврски спрема работниците и службениците. 
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На тој начин откога на контото 950 Остварен до-
ход ќе му се одобри и износот на остварената укал-
кулирана заработка на ова конто од ова и од порано 
пренесените износи од контото на групата 65 Реали-
зација и контото 910 Распоред на вонредните и нера-
ботните приходи, односно 909 Покриќе на вонредните 
и неработните расходи се формира вкупниот остварен 
доход во претпријатието. 

Салдото што останува на контото 200 Укалкули-
рани заработил после теретењето на ова конто за реа-
лизираните укалкулирани заработи претставува укал-
кулирани заработи во недовршеното производство и 
^реализираните готови производи и затоа треба да 
му одговара на процентуално™ учество на вкупните 
а2работки во цената на чинењето од претходните кал-
кулации.. При инзентарисањето и конечното пресме-
тување на доходот ќе се вршат во таа смисла по-
требни исправки нг остварените укалкулирани зара-
боти-. 

Остварениот доход на контото 950 Остварен до-
ход може поради начинот на пресметувањето на 
остварените укалкулирани заработи (заработи во 
пената на чинењето на реализираните готови произ-
води) преку процентуалииот однос од претходните 
калкулации, да- отстапува во многу мала мерка од 
пактички остварениот доход. Но, ова отстапување по-
ради својата минимално^ е неважно и« од вака пре-
сметаниот доход се пресметуваат остварените зара-
б о т и и остварената акумулација и фондови со при-

* Д i менување на формулата ЈП = , Јкаде што П 
, i + J l J r — — 

апачи остварени заработи, д значи шуле« остварен 
доход! а_ Х .значи стопа на акумуланијата и фоадд-
в италиа претргнатото поделена со 100. Износотона 
акумулалј,1уата и фондовите се добива хо~~бдземање 
ѓа~вака пресметанитеза работи од остварениот доход. 
Т-Га~ово[ начин пресметаниот фонд' на платите на прет-
пријатието во текот на годината може да- се разликува 
од фондот на платите пресмета« од страна на Народ-
ната банка на ФНРЈ, поради непотполно цоклоетуѕа&е 
на книговодството на претпријатието и општествената 
евиденција кај Народната банка на ФНРЈ. Важно е 
меѓутоа претпријатието да води сметка пресметката и 
исплатата на остварените заработи да ја -врши нај-
повеќе до висината на остварениот фонд на платите 
што е пресметан врз основа на книговодствените по-
датоци во претпријатието, при што треба да се води 
сметка дали се и наплатени сите фактури кај реали-
зацијата одноaio дали се наплативи во полн износ 
бидејќи стварниот доход се признава само од напла-
тената реализација. 

15) Конто 959 Распоред на остварениот доход. — 
На терет на. ова конто се книжи во текот на годи-
ната при периодичните пресметувања распоредот на 
остварениот доход, а во корист на 

—контото 202 Остварени заработи, за износот на 
пресметаната остварена заработка, 

— контото 132 Придонес за социјалното осигуру-
вање, за износот на делот на пресметаната акумула-
ција и фондови, кој претставува придонес аа социјал-
ното осигурување. 

— контото 130 Општествен придонес за износот 
на делот на пресметаната остварена акумулација и 
фондови што се уплатува во буџетот како општествен 
придонес и 

— контото 792 Фонд на средствата за самостојно 
располагање, за износот на делот на пресметаната 
акумулација и фондови што се издвојува за самостој-
но располагање на претпријатието. Фондот на сред-
ствата за самостојно располагање создаден на овој 
начин претставува нов фонд, бидејќи фондот со ис-
тото име што е пренесен од 1951 година односно со-
здаден врз основа на расно делбата на финансискиот 
резултат спрема завршната сметка од 1951 година, во 
шиела на Решението за распоредот на средствата од 
укинатите фондови на државните стопански претпри-

јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/52), би тре-
бало да биде уплатен и со тоа и угаснат. 

III. Ако • се вршени досега некои книжења на 
контата чијата функција и содржина се менува, ил« 
стопан ските операции се книжени на инаков рачин од 
предвидениот во* ова решение, таквите книжења ќе се 
сторнираат и ќе се изврти а книжења на соодветните 
конта и на соодветниот начин како што е пропишано 
со ова решение. 

Одредбите на ова решение работени Се според 
Основниот распоред на контата (контниот план) за 
рударството и индустријата и аналогно ќе се применам 
кај основните распореди на контата (контните пла-
нови) на другите стопански области, односно стопа«* 
ски гранки. 

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

Бр. 12744 
7 Јуни 1952 година 

белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

367. 
Врз основа на чл. На од Уредбата за донесување 

на Уредбата за платите на персоналот во трговијата 
на мало („Службен лист на ФНРЈ", 'бр. 9/52), а во 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОРЕДУВАЊЕ ДЕЛОТ НА 
ДОБИВКАТА ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ФОНДОТ ИА 

ПЛАТИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА 
1) Претпријатијата до кои ое однесуваат прош-

е л е од Напатсгвието за начинот на определувањето 
трошковне на трговските претпријатија и за плаќа-
њето на персоналот запослен во* тие претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/52) и од Налатстви-
ето за начинот на регулирање трошковите на тргови^ 
јата и за формирањето и расподелбата на фондот на 
платите на претпријатијата што вршат работи на извоз 
и увоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/52), ќе ја 
распоредуваат добивката на следен начин: 

а) ако делот од добивката за наголемување 
фондот на платите (точ. 31 под а односно точ. 35 под 
а) од горните напатствија) изнесува помалу од 130% 
во однос на фондот на платите, сиот износ, откога ќе 
се одбие данокот утврден по пропишаната скала ќе се 
употреби за наголемување фондот на платите; 

б) ако делот од добивката за наголемување 
фондот на платите изнесува повеќе од 130% во однос 
на фондот на платите, за наголемување фондот на пла-
тите ќе се употреби само износот до 130% во однос 
на фондот на платите, оо тоа што на тој дел претходно 
ќе е« пресмета и уплати данокот на вишокот на фон. 
дот на платите. 

2) Остатокот на делот од добивката по примену-
вањето на точ. 1 под б) од ова решение останува 
н ер аспор еден на контото на периодичниот финансиски 
резултат на вкупното работење, додека не се донесат 
конечни прописи за данокот на вишокот на фондот 
на платите. 

3) Ова решение ќе се применува од 1 јануари 
1952 година. 

Бр, 6890 
3 јуни 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е р. 
Согласен, 

Минист^^т^финан^^ге на ФНРЈ, 
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368. 
Во врска со чл. 1 од Уредбата за укинување на 

задолжителниот откуп на житата . („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/52), а врз основа на чл.2 од Уредбата 
за трговијата по сврзан итс цени („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/50), во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖНОСТА НА БОНОВИТЕ 

ЗА ОТКУП 
1) Боновите за откуп ќе важат заклучно до 15 

Јули 1952 година. До тој срок имателите на бонови, за 
откуп ќе можат овие бонови да ги користат за купу-
вање стоки со попуст од 65%. 

2) Со влегувањето во сила на Уредбата за укину-
вање на задолжителниот откуп на житата откупните 
претпријатија ќе престанат со купувањето на житата 
пд откупните државни цени со издавање бонови за 
откуп. 

Откупните претпријатија се должни да им издаваат 
до 30 јуни 1952 година заклучно бонови за откуп на 
оние производители што имаат право на прием бонови 
врз основа на извршените задолжителни непо рачки 
на житата. 

Откупните претпријатија се должни најдоцна до 
5 јули 1952 година да и' ги правдаат на Народната 
банка на ФНРЈ на пропишаниот начин боновите из-
дадени до 30 јуни 1952 година и да и' ги вратат гате 
неиздадени бонови. 

3) Трговските претпријатија и продавниците на 
индустриските претпријатија, на државните селско-
стонански добра, на државните занаетчиски дуќани и 
задругите се должни да поднесат ресреодо барале за 
стоките продадени на бонови за откуп до Народната 
банка ФНРЈ најдоцна до 17 јул« 1952 година заклучно, 
На начинот определен со постоевте прописи. 
' Народната банка на ФНРЈ нема да го признае 
регресот по барањата поднесен« по 17 јули 1&52 
година. 

4) Техничките напатствија за правдањето # враќа-
њето на боновите! за откуп во смисла на точ. 2 од ова 
решение и за поднесувањето на барањата* за регрес 
во смисла на точ. 3 од ова решение ке издава, по по-
треба, Народната банка на ФНРЈ. 

5) Ова решение влегува ве сила Фдма. 
Бр. 6ОД 

9 јуни 1952 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карав еговиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

369. 
Врз основа на чл. 9 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на Ф№Ј", бр. 63/50), во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, Претседате-
лот на Советот за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПАТНИЧКАТА ТАРИФА ВО 

РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ 

1) Во тарифата за превоз на патници и багаж на 
линиите од Југословенското државно речно бродар-
ство се определуваат нови превозни цени: 

— за превоз на патници со основен ста® од 3,27 
динари за 1 патнички км. 

2) Другите изменувања во Решението за намену-
вања на тарифите во речниот сообраќај („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/61) остануваат и натаму во 
сила. 

3) Се овластува директорот на Главната дирек-
ција на речниот сообраќај на Владата на НР Сабија 
во согласност со Претседателот на Советот за сообра-
ќај на Владата на НР Србија да ги спроведе измену-
вањата и дополнувањата и да ги определи тарифите 
за постоевте релации спрема ова решение, како и 
да може да дава намалувања и повластици во цените 
со тоа да не се менува општото ниво на цените уста-
новено со ова решение. 

4) Ова решение ќе се применува од 5 јуни 1952 
година. 

Бр. 1643 
29 мај 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за сообраќа? 
и врски, 

Крсто Попивода, е, р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

370. 
Врв основа на чл. 15 од Уредбата за материјал-

ното обезбедува«^ и за другите права на работни-
ците и службениците што се наоѓаат времено воа t 
работен однос („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52)* ' 
давам 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
НА ЧЛ, 13 ОД УРЕДБАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗА ДРУГИТЕ ПРАВА НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО СЕ НАО« 

ЃААТ ВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

Во членот 13 ст. 1 од Уредбата за материјалното ј • 
обезбедуван* и за другите права на работниците а ' 
службениците што се наоѓаат времено вон работе« 
однос е пропишано дела лицата што се упатуваат во 
друго место поради влегување на работ* имаат ерато 
на повластица во возење во износ од 75% од пол* 
ната возна цена за III класа патнички воз, односно 
It класа пароброд, и на автобуси ако се тие е д и т 
превозио средство. 

Овој рропис, што се однесува до повла/стицата 
на пароброди, треба да се разбере така, дека на па-
роброди каде што постои: сашо I и II класа — на ' 
лицата што се упатуваат во друго место поради вле-
гување на работа ќе им се издаваат објави за одела« 
стено возење со И класа на пароброд, а за патнич-
ките пароброди каде што постои и III класа, ќе им 
ое издаваат објави »а повластено возење со III класа. 

Бр. 7785 
4 јуни 1952 година 

Белград 

Министер на Владата иа ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
др Павле Гр^гориќ, е. р. 

371* 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 

стандарди, за сојузните прописи за • квалитетот на 
производите и за производителните спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/52), Сојузната коми-
сија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 

НА ЛИМОВИ 

1. Во издаше на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат југословенски стандарди: 
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JUS С.В.4.011 Дебели челични лимови од тргов-
ски квалитет 

J U S С.В.4.051 Тенки челични лимови од тргов-
е ш квалитет 

J U S С.В.4.081 Подишувани лимови 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила 
го денот на објавувањето во „Службениот лист на 
Федеративна Народна Република Југославија". 

Бр. 2743 
31 мај 1952 година 

Белград 
В.д. Претседател 

пг Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Миле Љубичин, е. р. 

С О Д Р Ж А Л : 

дт,. 

ВОЕНА УПРАВА НА ЈНА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗОНА НА СЛО-

БОДНАТА ТЕРИТОРИЈА НА ТРСТ 
„Службени лист Војне управе ЈНА Ј у г о с л о в е н о в 

ване Слободне Територије Трста" во бројот 4 од 26 
тј 1952 година об јавува : 

Наредба за управните спорови; 

Наредба за изменувшфга на Одлуката на МОНО 
еа планското управу! Ж е со народното стопанство; 

Наредба за »»менувањата на Одлуката на ИОНО 
. еа поедеметките; 

Наредба за изменувањата« на Одлуката на МОНО 
да општествениот придонес и &а даноците; 

Наредба за в о д е л е именик на постојаните жители 
»а Југословенската вона на СТТ; 

Правилник за личните карти на постојаните жители 
» а Југословенската зона на СТТ. 
^ваваЈпШшшташата^ 

Т А Р И Ф А 
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕНИОТ 

ЛИСТ НА ФНРЈ44 

Огласот за прогласување исчезнати лица за умре-
ни се наплатува 230 динар« и 30 динари за доказниот 
примерок. 

Страна 
354. Уредба за укинување на задолжителниот 

01 куп на житата $69 
355. Уредба за трговските и угостителските ко-

мори — — — . 
356. Уредба за укинување Уредбата за возачи?« 

.на моторните возила — — — 
357. Наредба за подготовките за попис на насе 

лението во Федеративна Народна Република 

358. Решение за продолжување срокот за изби-
рање работнички совет во стопанските прет-
пријатија што се наоѓаат во текот на по-
стапката на реорганизација — 

359. Правилник за одликува ние т-о за лредвој-
ничка обука — — — — 

360. Правилник за возачите на MOI ораните возила 593 
361. Наредба за краткиот попис на општите зе-

мјоделски задруги и на околиските сојузи 
на земјоделските задруги — 595 

362. Наредба за извршување анкета за бројната 
состојба на добитокот на денот 30 јуни 1952 
година — — — — — 596 

! 363. Наредба за одобрување кредити за набавка 
на огрев за огреаниот период во 1952/53 

364. Второ напатствие за начинот на пресмету-
вањето на. материјалните вредности на нови 
цени 597 

365. Решение »а задолжително испраќање годи-
шен статистички извештај од селанските 
работни задруги за 1951 година 

366. Решение за изменувања и дополнувања на 
основните распореди на контата (контните 
планови) на државните стопански претпри-
јатија 

367. Решение за начинот на распоредување де-
лот на добивката за наголемување фондот 
на платите во трговијата — — : 

368. Решение за престанокот на важноста на бо-
новите за откуп — 

369. Решение за изменување на п а р и ч к а т а та-
^ . ^ р и ф а во речниот сообраќај — — 
/о70?Ч)бјаснение на. чл. 13 од Уредбата за мате-

р е а л н о т о обезбедување и за другите права 
на работниците и службениците што се на-
оѓаат времено вон работен однос 

371. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за лимови 603 

591 

59v 

592 

596 

№ 

Ж 

602 

603 

603 

603 

ПОКАНА ЗА УПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 
НА ФНРЈ44 ЗА 1952 ГОДИНА 

Бидејќи при крај на минатата година не се знаеја цените на хартијата и на гра-
фичките услуги, затоа што новиот финансиски и плански систем е воведен дури на 1 
јануари 1952 година, претплатата на „Службен лист на ФНРЈ44 во 1952 година е примана 
во вид на АКОНТАЦИЈА во износ од 800 динари за еден примерок. 

Цената на претплатата е УТВРДЕНА во износ од 1.000 динари па ги молиме сите 
претплатници разликата од 200 динари за еден примерок да ја испратат веднаш со чеков-
ната уплатница што била приложена во „Службениот лист на ФНРЈ44, бр. 30/52, оти инаку 
по истекот на аконтацијата ќе се запре натамошното испраќале на листот. 

Молиме приложениот чек да се испише чет ли во и јасно, а доколку претплата се испраќа со вирман-
ски чек треба на грбот од вирманскиот налог да се пренесе бројот од грбот на чекот што ви е испратен. 
Треба да се одбегнува пишување на какви и да било кратеници 

Бидејќи по новите прописи плаќањето преку банка да се врши само по налог од сопственикот на 
сметката („Службен лист на ФНРЈ44, бр. 22/51), молиме разликата иа претплатата да се положи или вир-
маниса одеднаш на нашата текуќа сметка 1031-900-880 при Народната банка на ФНР, Централата за КР 
Србија. 

ОД АДМИН И СТРАН »ТЈ АТА 1 ! \ „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ" 
Белград, поштенски фах 226 

Издавач: „Службе« лист да ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралевиќа Марка 
бр. а - Директор и одговорен уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Кралеви^* Марка 0 f t % т H C W V* 

Југословенското штампарско оретпријагн*. Белград 


