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150. 

Врз основа на чл. 74 став 1 тон. 5 од Уставот на 
ФНРЈ, а со цел за правилното применување на зако-
нот, Президиумот на Народната скупштина на Феде-
ративна Народна Република Југославија дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 14 СТАВ 2 О Д ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУ-

ЖБЕНИЦИТЕ и НИВНИТЕ ФАМИЛИИ 

По чл. 14 ст. 2 од Законот за социјалното осигу-
рување на работниците и службениците и нивните фа-
милии како деца во овој закон, доколку во поодделни 
одредби не е инаку определено, се подразбираат де-
цата родени во брак или вон од брак, усвоени деца, 
пасиноци и деца без родители што ги издржува оси-
гуреникот, без оглед на нивното взаимно роднинство. 

Тргнувајќи од начелата врз кен се заснива Зако-
нот за социјалното осигурување на работниците и слу-
жбениц,ите и нивните фамилии и целите што со овој за-
кон треба да се постигнат одредбата на ст. 2 чл. 14 од 
споменатиот закон треба да се разбере така што ќе се 
сметаат како ,,деца без родители" како децата без 
двата родитела така и децата што имаат еден иди два 
родитела, ако не се способни родителите за стопани-
сување и немаат имот од кој што би можеле да се 
издржуваат децата. Во сите овие случаи општ услов е 

осигуреникот да ги зел децата на издршка и да ги 
издржува. 

С. бр. 416 
17 март 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

181. 

Врз основа на чл. 74 став 1 точ. 5 од Уставот на 
ФНРЈ, а со цел за (правилното применување на зако-
нот, Президиумот на Народната скупштина на.Феде-
ративна Народна Република Југославија дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 18 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

Во членот 18 од Законот за државните службеници 
е пропишано дека прсти в решенијата за службенич-
ките односи, доколку со оној закоп не е инаку опреде-
лено, службеникот има право па жалба н тоа до не-
посредно повисокиот орган односно старешина (ет. 1), 
л ако со второстепеното решение е повредено некакво 
негово право основано врз законот, службеникот може 
да подаде тужба против тоа решение, кај надлсжниот 
окружен суд како работен суд во срок 'јод 30 дена 
ед денот на приемот на решението. Одлуката на еу-
ро? е конечна (етев 2). 

Тргнувајќи од тоа дека и хонорарите службеници 
ве државни службеници во поширока смисла и дека се 
^в^ЈЗб? Н м службенички однос, иако и од интен-

цијата на законот да им се ос-игура на сите лица што се 
бо службенички однос општото право на жалба а 
Тужба против решенијата за службеничките односи, - 1 

овој пропис треба да се разбере така што под поимот 
„службеник" во смисла на членот 18 став 1 и 2 о \ 
овој закон, ќе се смета и хонорарен службеник. Спо-
ре,д тоа, во поглед на употребата правото на жалба и 
тужба и за хонорарите службеници важи прописот 
на членот 18 од споменатиот закон, а не членот 1 од 
Законот за решавање на работните спорови. 

С. бр. 417 
17 март 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

па Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

152. 
Врз основа на чл. 74 став 1 том. 5 од Уставот на 

ФНРЈ, а со цел за правилното применување на Зако-
нот, Президиумот на Народната скупштина на Феде-
ративна Народна Република Југославија дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ 21 СТАВ 2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА УПРА-
ВУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА И СО ПОВИСОКИТЕ СТОПАНСКИ ЗДРУЖЕ-

НИЈА ОД СТРАНА НА РАБОТНИТЕ КОЛЕКТИВИ 
По членот 21 ставот 2 од Основниот закон ^а 

управување со државните стопански претпријатија и со 
повисоките стопански здруженија од страна на ра-
ботните колективи заседанијата на работничкиот совет 
се одржуваат најмалку еднаш во шест недели. 

Интенцијата на Основниот закон за управување со 
државните стопански претпријатија и со повисоките 
стопански здруженија од страна на работните колек-
тиви беше да се осигура со овој пропис работничкиот 
совст фактичко да управува со претпријатието, што 
по правило не би можело да се оствари, ако би се 
состанувал работничкиот совет на претпријатието во 
подолги временски ражаци. 

Но, кај претпријатијата со повеќе погони (фабри-
ка, работилница, градилишта и сл.) во кои што се 
основани, во смисла на Напатствие^ за избор на ор-
ганите за управување од страна -на работните колек-
тиви во претпријатијата со повеќе погони односно 
филијали (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 54'50), органи 
за управување во погони односно филијали, прописот 
на чл. 21 став 2 од Основниот закон за управување со 
државните стопански претпријатија и со повисоките 
стопански здруженија од страна на работните колек-
ти-ви треба да се разбере така дека ќе се примени тој 
срок на органите за управување во погоните, додека 
заседанијата па работничкиот совет на претпријатието 
можат да се одржуваат и во подолги временски 
размаци. 

С. бр. 418 
17 март 1951 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративне Наредна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миде Перчиниќ, р. др Иван Рибар, е. 



Старана 250 - Број 15 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 21 март 1951 

1 5 3 . 

Врз основа членот 33 б.и Уводниот закон за Кри-
вичниот законик („Службен лист на ФНРЈ" бр. 11/51) 
Пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УВОДНИОТ ЗАКОН ЗА 

КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 

? Со членот 3 
I. - При одлучувањето дали ќе се упати осуде-

ното лице со намалена пресметливост по отпуштањето 
од заводот за душевно болни лица или од друг завод 
за лекување на издржување на казната, се до влегува-
њето во сила на Кривичниот законик и натаму судо-

,вит-е ќе го применуваат членот 80 став 2 на Кривич-
ниот законик - Општиот дел од 4 декември 1947 го-
дина. Меѓутоа, ако по споменатиот пропис донесе су-
дот одлука за упатување на издржување на казната, 
тогаш е должен во см-исла на членот 3 од Уводниот 
закон да ја примени одредбата на членот 61 ставот 3 
од Кривичниот законик, во која што е предвидено да 
се засметува во казната строг затвор или затвор вре-
мето, кое осуденото лице со намалена пресметливост 
го поминало во заводот за душевно болни лица или 
Г-о друг завод за лекување. Во таков случај потребно 
е да назначи судот во решението за отпуштање од 
заводот колку време поминало лицето во заводот, како 
и да му се засметува тоа време во казната. 

П. — При засметувањето на времето, што осуде-
ното лице со намалена пресметливост го поминало во 
заводот за душевно болни лица или во друг завод за 
лекување, еден ден поминат во заводот се изедначува 
со еден ден лишение од слобода со. присилна работа 
односно со еден ден лишение од слобода. Ако е из-
.речена на такво лице казната поправителна работа, 
таа казна ќе се претвори претходно во казна лишение 
од слобода и тоа така да се сметаат три дена од каз-
ната ноправителна работа за еден ден лишение од 
слобода (член 13 од Уводниот закон) 

Со членот 4 
1 — Членот 4 ставот 2 на Уводниот закон се при-

менува на малолетниците што се осудени до денот 
на влегувањето во сила на Уводниот закон на казни 
во подолго траење одошто би можеле да се изречат 
но одредбите на Кривичниот законик или во случаите 
во кои што не би можеле да се изречат казни по овој 
законик (чл. 66, 67 и 72 ст. 2 и 3), и тоа ако не за-
почнале со издржувањето на казната или се навоѓаат 
на издржување казната или на условен отпуст. Спо-
ред тоа, ако ги издржале веќе малолетниците овие 
казни не ^е прим-енува одредбата на чл. 4 ставот 2. 

II. — Одредбата на чл. 4 ставот 2 решава два слу-
чаја: а) намалување на изречените казни и б) замена 
на пречените казни со воспитно-по-правителни мерки. 

Во обата случаја треба претходно да се утврд,и 
која казна протнува законот, применет во конкретниот 
случај, за кривично дело за кое што е осуден мало-
летникот, па имајќи ја пред вид казната што му е из-
речена на малолетникот, треба да се испита да ли до-
бога во оглед намалување или замена на казната. Ако 
му допуштува законот на судот избирање помеѓу по-
веќе видови на казни, треба да се земе пропишаниот 
потежок вид на казна. Ако бил малолетникот осуден за 
повеќе кривични дела во стек, треба да се земе онаа 
казна што ја пропишува законот за најтешкото кри-
вично дело во стек. 

Ако му била на малолетникот изречена казната за 
кривично дело за кое се судело по правните правила 
врз основа на Законот за неважноста на правните про-
писи донесени пред 6 април 1941 година и за дреме на 
непријателската окупација, тогаш при утврдувањето 
која казна е пропишана за кривичното дело треба да 

се установи кој пропис од Кривичниот законик пред-
видува такво дело, па казната што е предвидена во 
тој пропис да се земе како пропишана. 

III. — Ако се намалуваат казните треба да се ирк-
менат одредбите на чл. 66, 67 и 72 став 2 и 3 од Кри-
вичниот законик, во кои се поставени ограничени.!1--а 
што се однесува до изречување^ на казните на мало-
летници. Со оглед па овие одредби н а м а л у в а њ а ч 
можно во овие случаи: 

а) ако постар малолетник за дело за кое законов 
пропишува смртна казна бил осуден на казната л и г ^ 
ние од слобода со присилна работа подолга од петна-
есет години, а помлад малолетник на казната лишеше 
од слобода со присилна работа подолга од десет го-
дини, тогаш се намалуваат изречените казни, и тоа 
на постариот малолетник на петнаесет години а на по-
младиот малолетник на десет години. 

б) Ако бил за делото за кое што законот пропи-
шува казна лишенне од слобода со присилна работа 
во траење подолго од десет години постар малолетник 
осуден на казната лишение од слобода со присилна ра-
бота подолга од десет години, а помлад малолетник на 
казната лишеиие од слобода со присилна работа подол-
га од осум години, н о т и се намалуваат изречените 
казни, и тоа на постариот малолетник на десет години, 
а на помладиот малолетник на осум години. 

в) На постар малолетник што бил осуден на ка-
зната трајна забрана да работи определено занимање 
му се заменува таа казна со казната временска забрана 
да работи определено занимање во траење од пет 
години. 

IV. — Во случајот кога се заменува казната со с?^ 
спитно-поправителни мерки, треба да се има пред ачд 
дека во членот 67 на Кривичниот законик е опреде^еко 
помладиот малолетник што е кривично одговорен јул 
може да се казни само ако сторил кривично дело 
кое пропишува законот казна потешка од десет годи.,ѕг 
строг затвор. Во противен случај, над таков малолет-
ник се применуваат воснитно-попразитедни мерки '-д 
членот 68 на Кривичниот законик, Аналогно на о в ^ 
одредби, кога ќе утврди судот дека е осуден помладиот 
малолетник за кривично дело за кое пропишува вакв-
иот казна лишение од слобода со присилна работа --о 
десет години или некоја поблага казна, тогаш се зг-
менува изречената казна во целина (главната и според-
ната) со воспитно-поправителните мерки предвидени 
во членот 68 ставот 1 на Кривичниот законик. 

Во случајот кога се заменува изречената к а п а 
с(о упатување во в о-оп и ти о-п о по а в ит елен дом, судот ќе 
одлучи во смисла на членот 73 на Кривичниот законик 
колку време ќе остане малолетникот во домот со оглед 
на времето што го поминал веќе на издржувањето 
на казната, како и на времето што е потребно за него-
вото поправање. При тоа судот треба да ја има пред 
вид и одредбата на членот 74 на Кривичниот законик. 

V. - Решението за намалување односно за замена 
на казната го донесува по службена должност судот 
што ја донесол пресудата во прв степен во седница 
на совет, без оглед да ли започнал осудениот мало-
летник да ја издржува казната или се навоѓа веќе на 
издржувањето на казната односно на условен отпуст. 
За да се донесе ова решение потребно е управниците 
на казнено-поправителннте установи навремено да 
испратат до судот извештај за сите лица што се нага-
ѓаат на издржување на казна односно на условен от-
пуст, а осудени се за кривични дела што ги сторила! 
како малолетници. Во тој извештај треба да биде на-
значено колку време поминал малолетникот на издр-
жувањето на казната и како се држал за тоа време. 

Ако не станала пресудата правносилна, првостепен 
ннот суд ќе донесе решение за намалување односно за 
замена на казната веднаш по истекот на громот за 
жалба ако жалбата не биде дадена. Ако биде дадена 
ж а б а т а , решението за намалување односно за замена 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 21 март 1951 

вл казната ќе го донесе второстепениот суд при одлу-
чувањето за жалбата. 

Против решението на првостепениот суд за нама-
луван е односно за замена на казната дозволена е 
жалба. 

Бидејќи да влегува во сила Кривичниот законик 
нл 1 јули 1951 година, тоа до ова време треба да се 
донесат решенија за намалуваше на казните односно 
за замена на казните со воспитно-поправителни мерки. 

Со членовите 5 и б 
I. - По исклучеше од другите одредби на Увод-

ниот закон, одредбата на чл. 5 важи и пред да влезе 
но сила Уводниот закон, т. е. од денот за изгласува-
њето па тој закон. Како е изгласан тој закон на 27 фе-
вруари 1951 година, тоа членот 5 има дејство почну-
вајќи од 27 февруари 1951 година. Вакво дејство има 
и одредбата на чл. 6, бидејќи таа претставува натамо-
шна разработка на членот 5 од Уводниот закон. 

Според тоа, ако изрекол судот после 27 февруари 
1951 година каз-на ооправителна работа, или ако ја из-
рекол оваа казна до 27 фев-руари 1951 година, но до 
тој ден не станала пресудата правносилна, тогаш ана-
логно на чл. 6 од Уводниот закон изречената казна 
поправителна работа се заменува со казната лишение 
од слобода и тоа така што три дена поправителна ра-
бота да се семтаат за еден ден лишение од слобода. 

Што се однесува до другите казни цитирани во 
членот 5 на Уводниот закон, што ги изрекнал судот 
кико споредни после 27 февруари 1951 година, или што 
1 и изрекла,! судот до 27 февруари 1951 година, но пре-
судата до таа дата не станала правносилна тие казни 
ќе се укинат со решение, бидејќи не можеле ни да се 
изречат по членот 5 на Уводниот закон. 

Решение за замена на изречената казна поправн-
телна работа односно за укинување на другите казни 
цитирани во членот 5 на Уводниот закон по службе-
на должност донесува претседателот на советот на 
оној суд што ја порекнал пресудата по прв степен. 

Ако пресудата не станала правносилна, претседа-
телот на советот ќе донесе решение за замена на из-
речената казна поправителна работа? односно за укину-
вање на другите казни цитирани во членот 5 на Увод-
ниот закон веднаш по истекот на срокот за жалба ако 
не биде дадена жалбата. Ако биде дадена жалбата, ре-
шението за замена на изречената казна поправнтелна 
работа односно за укинувањето на другите кзни цити-
рани во членот 5 на уводниот закон ќе го донесе вто-
ростепениот суд при одлучувањето за жалбата. 

Против решението на претседателот од советот за 
замена на изречената казна поправителна работа одно-
сно за укинување на другите казни цитирани во чле-
нот 5 на Уводниот закон дозволена е жалба до судот 
од втор степен кој решава по оваа жалба во седница на 
совет. 

И. — Ако биле после 27 февруари 1951 година из-
речени во пресудата казни губиток на правото на др-
жавна или на друга јавна служба или правото на пен-
зија, или ако биле изречени овие казни до 27 февруари 
1951 година но пресудата до таа дата не станала прав-
носилна, судот и покрај тоа што ќе се укинат тие казни 
(како што е објаснето под I), ќе испрати таква пре-
суда до установата или до претпријатието односно до 
општествената организација во која што работи осуде-
ниот службеник, односно до надлежното министер-
ство за социјални грижи на народната република, како 
би можеле овие органи да одлучат да ли постоат за-
конски основи за престанок на службата односно за 
обуставуваше на пензијата. Согласно на ова, судот ќе 
ја испрати и пресудата со која што е изречена казната 
губиток на чинот или губиток на правото да се идеи 
почесно звание, орден и одликуваше до Министер-
ството на народната одбрана односно до органот што 
го доделил почесното здание, орденот или одликува-
н о т о . ' ' ' 

Со членот 7 
Ако судот после влегувањето во сила на Уводниот 

вакви, при осуда на казна лишение од слобода со при-
силна работа до две години или некоја поблага казна, 
изрекнал казна губиток на граѓанските права (губиток 
на избирачкото право, правото на здобивање и вршење 
на изборните функции во општествените организации 
и здруженија и правото на јавно истапување), или ако 
го сторил тоа до влегувањето во сила на Уводниот за-
кон, но пресудата до таа дата не станала правносилна, 
тогаш таа казна ќе се укине со решение, бидејќи не 
можела ни да се изрече по членот 7 на Уводниот закон. 

Решението за укинување на оваа казна го донесува 
по службена должност претседателот на советот од 
оној суд што ја изрекнал пресудата во прв степен. 

Ако не станала пресудата правносилна, претседа-
телот на советот ќе донесе решение за укинување на 
оваа казна веднаш по истекот на срокот за жалба ако 
не биде дадена жалбата. Ако жалбата биде дадена, ре-
шението за укинуваше на оваа кана ќе го донесе вто-
ростепениот суд при одлучувањето за жалбата. 

Против решението на претседателот на советот за 
укинување на 'оваа казна е дозволена жалба до су-
дот од втор степен кој решава по оваа жалба во 
седница на совет. 

Со членот 8 
Ако судот после влегувањето во сила на Уводниот 

закон, при осудата на казна лишение од слобода со 
присилна работа помала од три години или некоја по-
блага казна, изрекиал казна трајна забрана да се ра-
боти определено занимаше или ако го сторил тоа до 
влегувашето во сила на Уводниот закон, но до таа 
дата не станала пресудата правносилна, тогаш анало-
гно на чл. 15 од Уводниот закон изречената кал.а 
трајна забрана да се работи определено занимање се 
заменува со казната временска забрана да се работи 
определено занимаше во траеше од пет години. 

Решение за замената на оваа казна го донесува 
по службена должност претседателот на советот од 
оној суд што ја изреккал пресудата во прв степен. 

Ако не станала пресудата правносилна, претседа-
телот на советот ќе донесе решение за замена на оваа 
казна веднаш по истекот на срокот за жалба ако не 
биде дадена жалбата. Ако жалбата биде дадена, реше-
ние за замена на казната ќе донесе второстепениот су д 
при одлучуваше^ за жалбата. 

Против решението на претседателот од советот за 
замената на казната дозволена е жалба до судот од 
втор степен кој решава по оваа жалба во седница на 
совет. 

Со членот 10 
Оваа одредба се применува на застареноста на 

кривичното гонеше односно на извршувањето на ка-
зната како во поглед на кривичните дела што се сто-
рени пред 6 април 1941 година така и во поглед на 
кривичните дела што се сторени после таа дата па до 
денот на -влегувашето во сила на Кривичниот законик. 

Во сите такви случаи за настапуваше застареноста 
на кривичното гонеше односно за извршуваното на 
казната потребно е да истекнал срокот предвиден во 
членот 80 односно 82 на Кривичниот законик. 

Ако се работи за застареноста на кривичното го-
нење за делото за кое би се судело врз основа на За-
конот за неважноста на правните прописи донесени 
пред 6 април 1941 година и за време на непријател-
ската окупација, тогаш при утврдувањето која казна 
е пропишана за стореното кривично дело треба да се 
,установи кој пропис од Кривичниот законик предвидува 
такво дело, па казната што е предвидена во тој про-
пис да се земе како пропишана; ако се работи за кри-
вично дело за кое би се судело по закон на Федера-
тивна Народна Република Југославија, тогаш при утвр-
дувањето која казна е пропишана за стореното кри-
вично дело треба аналогно да се применат одредбите 
на членот 6, 12 и 13 на Уводниот закон. 
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При утврдувањето застареноста на правото да се 
изврши казната треба да се има пред вид членот 22 
од Законот за видовите на казните од 14 август 1946 
година и членот 12 и 13 од Уводниот закон. 

Со членот 11 
Ако се врши рехабилитација на лица врз основа 

на членот 11 ставот 2 на Уводниот закон, тогаш што 
се однесува до срокот за рехабилитација треба да се 
примени срокот определен во членот 88 ставот 2 том. 2 
од Кривичниот законик. Ако се работи за казните по-
правителна работа, губиток на граѓанските права, за-
брана да се работи определено занимање, протеру-
вање и поправање на штетата, тогаш овој срок се 

- смета од денот кога е казната издржана, застарела или 
е упростена, а ако се работи за казните конфискација 
ма имотот или губиток на чинот, тогаш овој срок се 
смета од денот на правносилно^ на пресудата. 

II. - Ако се врши рехабилитација на лица што се 
осудени по прописите донесени пред 6 април 1941 го-
дина (член 11 став 3 од Уводниот закон), тогаш што 
се однесува до сообразување^ на изречените казни 
треба да се Има пред вид членот 22 од Законот за ви-
довите на казните од 14 август 1946 година, како и 
членот 12 и 13 на Уводниот закон. 

Со членот 12 
Со оглед казните што се споменати во оваа од-

редба да се ^образуваат врз основа па самиот закон 
не е потребно да се донесува одделна одлука, за со-
образување го. 

Со членот 13 
Со оглед на членот 5 и 6 од Уводниот закон, од-

редбата на членот 13 го регулира случајот кога се из-
речени казните поправителна работа до 27 февруари 
1951 година и пресудата станала до таа дата 'Правно-
силна. 

Кога се врши претворање на казната поправнтелна 
работа во казна лишение од слобода врз основа на 
одредбата од членот 13 на Уводниот закон, а осуде-
ниот не започнал да ја издржува казната, тогаш прет-
ворањето се врши во поглед на целокупната наречена 
казна поправителна работа. Ако започнал веќе осу-
дениот со издржувањето на казната, тогаш претво-
рањето се врши само во поглед на неиздржаниот дел 
на казната. 

Решението за претворање на казната по службена 
должност го донесува претседателот на советот од оној 
суд што ја изрекнал пресудата во прв степен. Ако е 
испратена веќе пресудата до органот што е надлежен 
за извршување (член 3 од Законот за извршувањето 
на казните), тогаш решение за претворање на казната 
по службена должност донесува тој орган. Во обата 
случаја против решението за претворање на казната 
дозволена е жалба. 

Со членот 14 
1. - Одредбата на ставот 1 од овој член се од-

несува на казната губиток на граѓанските права што 
е изречена правносилно до денот на влегувањето во 
сила на Кривичниот законик, а до тоа време не е из-
држана уште. Таа казна, ако го опфаќа само губитокот 
на избирачкото право, правото на здобивање и вршење 
функции во општествените организации и здруженија 
и правото на јавно истапување, се претвора, по самиот 
закон, во казна ограничеше на граѓанските права, 
значи, се менува само називот на казната и не е по-
требно во овој поглед да се донесува никакво решение. 

И. — Одредбата на ставот 2 од овој член се од-
несува на случаите кога до 27 февруари 1951 година 
е изречена правносилно казна губиток на граѓанските 
права, ано го опфаќа таа губитокот на родителското 
право или губитокот на правото на пензија. Во таков 
случај оваа каз,на, доколку се однесува јна губитокот 
на родителското право односно на губитокот на пра-
вото на пензија, престанува по самиот закон и лицето 

ШЋо е осудено на губиток на тие права може да бара 
од, надлежниот орган да му се признаат повторно тиа 
права, ико за тоа постоат сите други услови по Основ-
ниот закон за односите на родителите и децата, одно-
сно по Законот за социјалното осигурување на работ-
ниците и службениците и нивните фамилии. 

Со членот 15 
Со оглед на членот 8 од Уводниот закон, одреда 

бата на членот 15 од Уводниот закон се однесува на 
казната трајна забрана да се работи определено зани" 
мање која до влегувањето во сила на Уводниот закон 
е правносилно изречена при осудата на казна лишение 
од слобода со присилна работа помала од трн години 
или некоја поблага казна. 

Решението за замена на оваа казна по службена 
должност го донесува претседателот на советот од 
оној суд што ја изрекнал пресудата во прв степен. 
Ако е испратена веќе пресудата до органот што е на-
длежен за извршување (член 3 од Законот за извршу-
вање на казните), тогаш решение за замената на оваа 
казна но службена должност донесува тој орган. Во 
обата случаја против решението за замена на казната 
дозволена е жалба. 

Со членот 16 
Оваа одредба со оглед на членот 5 од Уводниот 

закон се однесува на казната протерување од местото 
на живеење која судот ја нзрекнал правносилно до 27. 
февруари 1951 година. На овој ден престанува ната-
мошното издржување на таа казна по самиот закон и 
осуденото лице што се затекнало на овој ден на издр-
жување на таа казна може слободно да се движи. Од-
делно решние за ова не е потребно да се донесува. 

Со членот 26 
Оваа одредба е во врска со одредбата на членов 

24 ставот 1 точ. 2 и 4 и ставот 2 од Уводниот закон,! 
Според тоа, оваа одредба важи од денот на влегува-
њето во сила на Кривичниот законик. 

Со членот 29 
Иако в.о овој член не е изречно тоа речено, к а 

се земе дека овој член важи дури од влегувањето во 
сила на Кривичниот законик, бидејќи можноста за 
ослободување од гонењето со акт на помилување е 
установена со Кривичниот законик. 

Со членовите 31 и 32 
Со оглед од 27 февруари 1951 година да не можат 

судовите да изрежуваат веќе казни губиток на пра-
вото на државна или на друга јавна служба, како и 
казната губиток на правото на пензија, потребно е 
празносилните пресуди со кои што се осудени лицата 
на казните кои по Законот за државните службеници 
новлечуваат губиток на државната служба односно 
кон по Законот за социјалното осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии имааѓ 
за последица составување на уживањето на правата 
врз основа на социјалното осигурување, да ги испра-
ќаат судовите до установата или до претпријатието "О 
која што е на работа судениот службеник, односни 
кога се во прашање осудени лица што уживаат права 
врз основа на социјалното осигурување до надле-
жното министерство за социјалните грижи на народа 
ната република. ј 

Ова напатствие влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна НзУ 
родна Република Југославија". ' 

Бр. 1318 
19 март 1951 година 

Белград 
Министер па пргвосудието на 

Фрааѕ фро.т, е. р, 
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Брз основа на чл. 4 и 31 од Уредбата за надле-
жноста ва определување и контрола на цените и та-
рифите (,,Служ-бен лист на ФНРЈ", бр. 63,50), во врска 
со чл. 1 и 2 од Уредбата за изменувања и дополну-
вања на Уредбата за слободна продажба и цените на 
стоките од широкото трошење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/51). а во согласност со Министерот па 
финансиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЦЕНИТЕ ПО КОИ ШТО ЌЕ СЕ ПРОДАВААТ ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИТЕ МАШИНИ, НАПРАВИ И АЛАТ, КАКО И 

ДРУГИ АГРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ 
I. 

1. Земјоделс-ките машини и направи, нако и ре-
зервните делови за нив, ќе се продаваат: 

в) на државните земјоделски добра, на сите дру-
ги државни земјоделски претпријатија и установи и на 
фондовите за механизација (плански инвестиции во 
планските работни задруги н потреби за погоните на 
фондот) а кои земјоделски машини, направи и резер-
вни делови се одоб-рени со планот — по пониските 
единствени цени; 

б) на селанските работни задруги: 
— следните големи и средни земјоделски машини 

н направи, и тоа: трактори, локомобили, мотори преку 
10 ќе, тракторски плугови, тракторски тањирачи, трак-
торски култиватори, тракторски валци, тракторски 
копачи - за компир, тракторски копачи за репа, трак-
торски растурачи за ѓубре, тракторски самоврзачкн за 
стрвни жита и пчен-ка, тракторски сејадин, тракторски 
косачки, тракторски сад илќи за -компир, комбајни за 
жито, комбајни за компир, комбајни за лен, берачи на 
пченка, берачи на памук, лупилк-и на пченка, екубалки 
(за лен тракторски, вршалки на моторен -погон, елева-
тори, круњачц моторни, сечалш моторни, прекупу-
вачи моторни, мелници чек-ичари, хидраулични преси 
за грозје и овоштие, моторни мул,ан и за грозје и 
овоштие, моторни преси за сено и слама, моторни три-
ери, моторни селе-ктори, машини за чистење семе, мо-
торни прскалки, моторни пумпи, сепаратори со по-
голе-м: капацитет, буќкалкн, ладњачи, пастеризатори, 
преси за сирење, машини за молзење, машини за стри-
жење овци, инкубатори, вештачки квачки, разни -сејат-
ки спрежнн, машини за садење компир спрежни, ма-
шини за ѓу-брење сирежни, ковачки за трева -мрежни, 
исетварки слрежнн, самоврзалки спрежнн, превртувачи 
ѕа сено спрежни, грабји спрежни, машини за вадење 
компир спремен и, копачи за репа спреж.ни, с-кубалки за 
'лен -спрежнн, тањирачи спрежни, троделни вал,ци спре-
ч и , рачни ветрењачи, рачни сечки за сено и слама, 
рачни -сечии за репа, рачни круњачк, рачни прекрупачи, 
рачни превозни прскалки, рачни преси за грозје и ово-
штие, рачни муд.ачи за грозје и овоштие, рачни сор-
тирачи за овоштие и компир, рачни преси за сено и 
слама, рачни трпеси, рачни тапани за запрашување, 
рачни баштеиски трактори, мотори до 10 ќе,, рачни; 
вршалки со вител, сепаратор!! со по-мал капацитет, 
рачни буќкалки, канти за транспортирање млеко, цен-
трифуги за мед, котели за парење храна за добиток, 
казани за печење ракија, казани за варење пекмез 
како и други слични големи и средни земјоделски ма-
шини и направи — по пониските единствени цени со 
предавање па б.оновите на трговијата по сврзаните 
цени во годишни отплати по прописите што постоаг 
за т а ќ а њ е т о на долгорочните заеми. 

На ист начин ќе се продавааг и резервните делови 
за големи и средни земјоделски машини и направи, 
осем резервните делови за локомобили, вршалки, трак-
тори и тракторски приклучни машини, кои ќе се про-
даваат -по пониските единствени п,ени, без бонови и 
тоа по одделно одобрение од псверенстѕото за земјо-
делство на окдзд^лкл (градска) народен одбор, а зо 

рамките на планските контингенти одобрени за таа цел; 
- сите други (мали) земјоделски направи и ре-

зервни делови за нив, како: спрежии плугови, пивски 
дрлачи, ливадски дрлачи, железни мазни ваљци, спре-
жни плугови окопуаачн, снрежни плугови за триење, 
плугови спрежни за вадење компир, спрежни рачни: 
алат за шеќерна репа, спрежни двореднп и трореднн 
сејалки за пченка, лозјарски помии за прскање, ово-
штароки помии за прскање, рачни пом-ии за гнојнана, 
рачна помпа за вино, рачни круњачи, запрашувачи — 
сумнсрачн рачни и др,), - по цените во слободна 
продажба; 

в) на приватните земјоделски стопанства — по 
цените во слободна продажба, осем резервните дело.^с 
за лскомобили, вршалки, трактори и тракторски при-
клучни машини кои ќе им се продаваат по пониските 
единствени цени, без бонови, и тоа по одделно одо-
брение од новеренствого за земјоделство на околи-
скиот (градскиот) народен одбор, а во р м-ките па 
планските контингенти одобрени за таа цел. 

2. Материјалите за поправање и одржување на 
земјоделските машини, направи и прибор (делкана 
граѓа, сите видови лим, сите видови челик, компози-
ција, сите видови кожи и други Материјали од сите 
гранки на дејноста) ќе им се продаваат на државните 
земјоделски добра, на сите друг-и земјоделски прет-
пријатија и устан-ови и на фондовите за механизација, 
'на' селанските работни задруги и на приватните земјо-
делски стопанства, — по цените во слободна продажба. 

3. Земјоделски алат, како: лопати, атови, мотики, 
трнокопи, копачи, крампони, тскмаци, секири п л анка ч и, 
секири, грабјн, вили, коси, српови и ти. ќе им се про-
даваат на државните земјоделски добра, на сите други 
земјоделски претпријатија и установи и на фондовите 
за механизација, на селанските работни задруги и на 
приватните земјоделски стопанства, по цените во сло-
бодна продажба. 

4. Вештачки ѓубриња и средствата да заштита на 
растенијата како и други средства за реп-родукција во 
земјоделството ќе им се продаваат: 

а) на државните земјоделски добра и на сите 
други државни земјоделски претпријатија и установи, 
— по пониските единствени цени; 

б) на селаноките работни задруги и на приват-
ните земјоделски стопанства, — по цените во слободна 
продажба. 

5. Рибарски направи и материјали ќе им се про-
даваат: 

а) на држав-ните земјоделски добра' и на с.-.те 
државни рибарс-ки претпријатија — шо пониските 
единствени цени; 

б) на рибарските Задруги: 
- сите големи рибарски мрежи и материјал за 

нивна изработка (мрежи шишарица, големи повлечни 
мрежи во слатководното рибарство, — гриб — влак — 
алев), — по пониските единствени цени со предавање 
бонови на трговијата по сврзанпте цени; 

- други рибарски материјали, - пс цените во 
слободна продажба со тоа што ќе се снабдат со тие 
материјали првенствено рибарските задруги; 

в) на приватните рибари, по цените во сло-
бодна продажба. 

6. Материјалите за капитална изградба и за из-
градба -на задружните домови и други задружни 
сбекти ќе се продаваат: 

- ако се испорачате во рамките на континген-
тите предвидени со планот, - по пониските единстве-
ни цени; 

- сите други количини, — по цените ве слободна 
продажба. 

Советот за земјоделство и шу.марство на Владата 
на ФНРЈ ќе донесе поблиски пропиен за тоа кои мате-
ријали за капитална изградба и за изградба на задру-
жните домови и Други задружни обектн можат да те 
в-несуваат во плацот за да се обезбедат потребин.е 
контингенти. 



Старана 254 - Број 15 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 21 март 1951 

7. При купувањата по цените во слободна про-
дажба, во случаите предвидени во точ. 1 до 6 од 
ова напатствие, купувачите имаат право на попуст од 
65% -од слободно формираните цени ако го вршат ку-
вувањето на бонови од трговијата по сврзанкте цени. 

II. 
8. Продажбата по пони-ските единствени цени во 

трговската мрежа во смисла на точ. 1, 4 и 5 од ова 
напатствие можат да ја вршат само одделните репу-
блички претпријатија за продажба на земјоделските 
машини, направи и материјали на големо. За таа цел 
свие претпријатија мкжат да о снимаат продав-
ници на мало во поголемите економски центри. 

Претпријатијата од претходниот став кога ги испо-
рачуваат стоките па оние ползувани - купувачи што 
немаат право во смисла на ова напатствие да купу-
ваат по пониските единствени цени, како и при испо-
р а к и т е на трговската мрежа на мало им ги продаваат 
но цените во слободна продажба. 

Во случај на продажба од претходниот став, разли-
ката помеѓу постигнатата цена во слободна продажба 
и определената пониска единствена цена по одбива-
њето на евентуално содржаниот рабат односно на тро-
иконите на трговијата (се смета како пазаришна до-
бивка и се уплатува на начинот пропишан со Наред-
бата за пресметување и уплатување на пазаришната 
добивка и на разликите во цените на репродукционите 
материјали наменети за локално производство к^ко 
и за накнадата (регресот) на разликите станати во 
цените при продажбата на стоките од широкото тро-
шење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51). 

9. Трговските претпријатија на мало од редовната 
трговска мрежа ќе ги продаваат стоките од ова напат-
ствие само по цените во слободна продажба и на на-
чинот пропишан за ваква продажба. 

За таа цел овие претпријатија ќе извршат, спо-
ред состојбата на денот на влегувањето во сила на 
виа напатствие, инвентарен попис на затечените с. :си 
доколку се набавени по пониските единствени цени, 
и ќе извршат пресметување на цените во слободна про-
дажба и ќе ја уплатат разликата по прописите што 
постоат, во срок. од осум дена по влегувањето во 
вила" на ова напатствие. 

На горниот начин ќе постапат и претпријатијата 
ма големо (од тон. 8 од ова напатствие) за земјодел-
ски алат и материјали што се продаваат според пропи-
сите што мзстоат само по цените во слободна про-
дажба. 

10. Производителите претпријатија ќе ги прода-
ваат земјоделските машини и направи како и другите 
агротехнички материјали што се предвидуваат по ова 
напатствие за продажба и -по пониските единствени 
цени, на одделни републички претпријатија на големо 
(од точ. 8 на ова напатствие) — по пониските един-
ствени цени. 

Производителите претпријатија ќе ги испорачуваат 
овие производи по пониските единствени цени и во 
случаите кога се вршат испорачаш директно на пол-
зуваните споменати во точ. 1 под а), 4 под а), 5 под а) 
и 6 ст. 1 од ова напатствие кон имаат право на купу-
вање по пониските единствени цени. 

Во сите други случаи на продажба (пепо раиќ и на 
редовната трговска мрежа и директно на купу.вачите 
кои немаат ,право на купување по пониските единстве-
ни цени во смисла на ова напатствие), производител-
и т е претпријатија ќе ги засметуваат цените во сло-
бодната продажба. 

И. Ова напатствие ќе се применува од денот на 
објавувањето во ,,Службениот лисг на Федеративна 
Народна Република Југославија", 

Бр. 3233 
3 март 1951 година 

Белград 
Мини,стер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

1 5 5 . 

Врз основа на чл. 4 и 31 од Уредбата на опреде-
лување и контрола на цените и тарифите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 63/50), а во врс-ка со чл. 1 и 2 е д 
Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата 
за слободна продажба и цените на стоките од широ-
кото трошење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), 
пропишуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ЦЕНИТЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА РАЗЛИКИТЕ 
ВО ЦЕНИТЕ ЗА ПАКЕТИТЕ ШТО С О Д Р Ж А Т СПРЕМА 

ЗА НОВОРОДЕНЧИЊА 

1. Пакетите што содржат спрема за новороденчиња 
ќе се продаваат во трговските претпријатија па, мало 
по единствената продажна цена од 1.600 динари за 
1 пакет, со тоа што купувачите покрај плаќањето на 
оваа цена во готеви пари ќе ја предадат и целата ВП-1 
карта која содржи 1.600 динари парични купони. 

Имателите на порано издадените ВП-1 карти што 
содржат 100 точкици, што претставува 1.200 динари 
парични купони, можат да ги заменат овие порано 
издадени карти за нови ВП-1 карти (кои содржат 1.600 
динари парични купони) кај филијалите на Народната 
банка на ФНРЈ. Овие филијали ќе вршат замена на 
овие карти до 31 м.-нт 1851 година, и тоа ќе ги замену-
ваат само наполно неискористените ВП-1 карти што се 
издадени порано. 

Купувачите кои не ќе извршат замена на. порано 
издадените ВП-1 карти за нови, можат да ги купуваат 
пакетите што содржат спрема за новороденчиња и на 
порано издадените ВП-1 карти, со тоа што покрај 1.600 
динари во готови пари ќе ја предадат целата порано 
издадена ВП-1 карта (100 точкици — 1.200 динари 
парични купони) и ќе додадат уште 400 динари па-
рични купони од редовната индустриска потрошени^ 
карта. 

2. Претпријатијата што вршат конфекционирање на 
пакетите што содржат спрема за новороденчиња, ќе им 
ги продаваат овие пакети на трговските претпријатија 
на мало по цена од 8.000 динзри, со одобрување ра-
бат од 1,5% од оваа цена. 

Од определениот рабат трговските претпријатија 
на мало ги покри-ваат своите трошкови на трговијата, 
вклучувајќи ги тука и зависните трошкови. 

3. Трговските претпријатија на мало ќе ги прода-
ваат пакетите што содржат спрема за новороденчиња 
по определената цена од динари 1.600 со предавањето 
на целата ВП-1 карта, во смисла на тсч. 1 од ова на-
патствие, а разликата од 6.400 динари (што е еднако 
со попустот од 80% на 8.000 динари) ја регрееираат 
на ист начин како и за другите стоки во слободната 
продажба. 

Спрема тоа, Народната банка на ФНРЈ и тргов-
ските претпријатија на мало ги третираат паричните 
купони од ВП-1 карта на ист начин како н другите 
парични купони од редовните индустриски потрошачки 
карти. 

4. Конфекциоиирањсто на пакетите што содржат 
спрема за новороденчиња можат да го вршат само 
прсизводнтелните претпријатија и тргов-ските претпри-
јатија на големо. 

Овие претпријатија ќе ја уплатуваат разликата 
помеѓу собирот на определените односно набавните 
цени на производите од кои што се состава пакетот,, 
наголемен со Трошковите на конфекцијата, од една 
страна и цената од 8.000 динари намалена со износет-
на рабатот, од друга страна, - на сметката бр. 800311 
— Пазаришна добивка од продажба на други стоки по 
единствените продавни цени. 

Доколку собирот на цените на производите од кои-
што се состава па.кетот, наголеми за трошка вите на. 
конфекцијата и р.абатот на трговијата до м ^ о бригад 
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нува и,знос од 8.000 динари, претпријатијата што вршат 
конфекционирање на овие пакета остваруваат регрес 
на овие разлики на терет на сметката бр. 800554 -
Регрес на разликите станати поради продажба на други 
стоки во обезбеденото снабдување по пониските един-
ствени цени. 

Овие претпријатија, едновремено со фактурата за 
наплата, ќе поднесат и барање за накнада (ре-
грес) од претходниот став. Со рерреоното барања 
тие мораат да (Поднесат и пресметка, заверена од над-
лежниот орган за цени, која треба да содржи пода-
тоци за цените ,на поодделни производи од кои што е 
составен пакетот и за трошкови те на конфекциони-
рањето. 

Врз основа на така поднесено барање Народната 
банка на ФНРЈ ќе одобри регрес по преписите што 
ностоат за регрес. 

5. Трговските претпријатија на мало во кои се 
ватеднале на 15 јануари 1951 годи,на пакети што со-
држат спрема за новороденчиња, ќе ја пресметаат ра-
зликата помеѓу набавната цена, наголемена со т р о н о -
вите на трговијата на мало, и цената од 8.000 динари, 
и истата разлика ќе ја уплатат најдоцна до 1 април 1951 
година на сметката бр. 80004Ѕ - Пазаришна добивка 
на залае иге на стоките од ши-рокото трошење во трго-
вијата, а во смисла на прописите на точ. 39 од Наред-
бата за пресметување и уплатување на пазаришната 
добивка и разликите во цените на репродуктивните 
материјали наменети за локално производство, како и 
зг накнадата (регрес) на разликите станати во цените 
п и продажбата на стоките од широко трошење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/51). 

6. Трговските претпријатија на мало ќе ги чуваат 
ка ј себе прописно пополнетите и заверените талони 
од ВП-1 карти, поради правдање на продажбата па 
пакетите што содржат спрема за новороденчиња само 
со предавање на ВП-1 карти. 

7. Ова напатствие ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федерати,вна 
Наро-дна Република Југославија". 

Бр. 3694 
10 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

д 5 6 . 

Врз основа на чл. 15 од Уред.бата за т р о н о в и т е 
на државните трговски претпријатија („Службен 
чист на ФНРЈ", бр. 3/51), а во согласност со Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАБАТИТЕ ЗА ПРЕРАБОТКИ НА ТУТУН, ЦИГАР-

ПАПИР И КИБРИТ 

I. 
За преработки на тутун, цнгар-папир и ќибрит, се 

определува следниот рабат: 
1) За преработки на тутун и П И Ј ' а р - п а л и р : 

вкупен рабат — 3,1% 
2) За ќибрит: 

а) рабат без просечниот додаток за поја-
сите на допремањето 3,5% 

б) просечен додаток за појавите на 
допремањето — — 0,15% 
вкупен рабат за ќибрит 3,65% 

II. 
Производите од тон. 1 од ова решение произво-

дителот му ги испорачува на купувачот франко исто-
варната станица на стовариштето од купувачот и му 
го одобрува вкупниот рабат. 

Алсо стовариштето од купувачот е оддалечено прб4 

ку 5 км од најблиската истоварна железничка или 
бродска станица, производителот му ги одобрува на 
купувачот и трошковнте за превезеното од истовар-
ната станиц,а до стовариштето на купувачот. 

III. 
Кога претпријатие од Сојузот на воените инвалиди 

од војната на Југославија и го отстапи продавањето 
на мало на производите од точ. I од ова решение ни 
државната трговска мрежа на мало или на продав-
ниците на земјоделските задруги, им одобрува за сите 
производи од точ. I од ова решение рабат во износ 
од 2%. 

За ќибрит, покрај рабатот од претходниот став се 
одобрува и додаток за појаси те на допре мањето, и тоа: 

за I појас на допремањето во износ од 0,15% 
за II појас на допремањето во износ од 0,30% 
за III појас на допремањето во износ од 0,40% 
за IV појас па дотгремањето во износ од О,ОО% 
Појасот на допремањето се определува според точ. 

IV од Решението за рабатите и маржите во трговијата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51). 

IV. 
Кога претпријатие од Сојузот на воените инвалиди 

од војната на Југославија во исклучителни случаи 
(затоа што во околијата инвалидското претпријатие 
нема свое стовариште) го отстапува продавањето на 
мало на производите од точ. I од ова решение на 
трговско претпријатие на околискиот сојуз на земјо-
делските задруги, тоа му го одобрува следниот рабат: 

а) за преработки на тутун и цигар-папир — 2, 3% 
б) за ќибрит — — — 2,45% 
Во случајот од претходниот ста,в инвалидското 

претпријатие ги испорачува производите франко исто-
варната станица на купувачот, а ако стовариштето на 
ку,пувачот е оддалечено преку 5 км од неговата исто-
варил железничка или бродска станица, продавачот 
ќе му ги накнадн и трошковите за превозењето од 
истоварната станица до стовариштето во стварно пла-
тениот износ во границите на пропишаната тарифа. 

Трговското претпријатие на околискиот сојуз на 
земјоделските задруги, кога им ги испорачува произво-
дите од точ. I од ова решение на земјоделските за-
други, им одобрува рабат за сите производи од точ. С 
во износ од 2%. За ќибрит се одобрува покрај раба-
тот и додаток за појаоите на допремаљето според т о ^ 
Ш од ова решение. 

V. 
Ова решение ќе се применува од денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". Од тој ден престану-
ваат да важат одредбите од Решението за рабатите и 
маржите во трговијата („Службен лист на ФНРЈ", бр^ 
3/51), доколку се однесуваат до преработк-и на тутун, 
цигар-чтапир и ќибрит. 

Бр. 4116 
17 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Министер на фи,нансиите на ФНРЈ, 

Добрево;е Радосављевић, с. р. 
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157. 
Врз основа на чл. 4 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) и чл. 1 ст. од 
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата 
ва слободната продажба и цените на стоките од широ-
кото трошење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3 51), 
во прска со Решението за слободна продажба и упо-
треба на сахарин за потребите на широкото трошење 
(',Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/50), а во согласност 
(со Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ПРОДАВНА ЦЕНА НА САХАРИН 

ВО СЛОБОДНАТА ПРОДАЖБА НА МАЛО 
1. За сахарин во прав, таблети и гранули се опре-

делува единствена продажна цена во слободна прода-
жба на мало од динари 90 за 1 доза што одговара на 
славност на 1 кг шеќер. 

Во оваа цена е содржан рабат од 6,5% на име 
сите трошкови на трговијата. 

2. Цената од точ. 1 од ова решение важи на це-
лата територија на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

3. Потрошачите можат да купуваат сахарин и со 
определен попуст од 80% на парични купони од инду-
стриските потрошачки карти односно со определен по-
пуст од 65 % на паричните купони од боновите на 
трговијата по сврзаните цени. 

4. По објавување го на ева решение престанува да 
важи порано определената цена за сахарин.. Претпри-

јатијата кај кон има залаев на сахарин по порано 
определената цена, ќе извршат инвентарен попис на 
свие запаси еден ден пред да почне да се применува 
ова решение, а според прописите што постојат за ин-
вентарисањето на стоките; разликата во цената (ре-
грес) помеѓу порано определената цена и пената про-
пи-ша.на со ова решение ќе ја остваруваат овие прет-
пријатија во смисла на Напатствие^ за пресметување, 
уплата и регрес на разликите станати поради промена 
на цените на стоките затечени во трговската мрежа и 
поради промена па цените на услугите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 56/50). 

5. Поблиски напатствија за применување на ова 
решение ќе донесе, по потреба, Уредот за цени на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

6. Ова решение ќе се применува од осмиот ден по 
објавувањето во „Службениот л::ст на Федеративна 
Народна Република Југославије". 

Бр. 3693 
10 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Мин-истер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

шѕјата КЕР, и тоа путер, млеко во Прав и јајца в-о прав 
ги испорачуваат ув,озните п.ретп.ријатија франко исто-
варната станица на пр-имателот (купувачот). 

2) Трговските претпријатија на големо и на мало 
имаат право на накнада за покривање трошкови!е што 
ќе станат при превезеното и манипулацијата на арти-
клите од точ. 1) од ова решение, и тоа: 

А р т и к а л 

Износ на начнадата дин. 
един. на в а тр ОВ- РП тргов-

и ј а еко Ирет- ако прет-
п р и,! ат не пријатно 
на големо на мало 

Путер 100 кг 200 300 
Млеко во исав 100 кг 150 250 
Јајца во прав 100 кг 200 300 

3) Од износите определени погоре трговските 
претпријатија на големо ги покриваат сите свои тро-
шкови до истоварната станица на примателот (купу-
вачот) на мало, а трговските претпријатија на мало -
сите свои трошкови од истоварната станица на прима-
телот (купувачот) на мало до поделбата на погоре спо-
менатите артикли на потрошените. 

4) Трговските претпријатија на големо и на мало 
примаат накнада за износите пропишани во точ. 3 од 
ова решение врз основа на консигнација, од средствата 
што се определени за таа цел кај Народната банка на, 
ФНРЈ (сметка бр. 800144). Така примената накнада се. 
смета како дел од индивидуалните трошкови на трго-
вијата и се додава на износот на пресметаните инди-
видуални трош.кови. 

5) Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во ,Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 4020 
16 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Мин-истер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

168. 
Врз основа на чл. 15 од Уредбата за трошкови 1 е 

па државните трговски претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/51), а во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОКРИВАЊЕТО ТРОШКОВИТЕ НА 
Ј1Р. ВОЗЕЊЕТО И МАНИПУЛАЦИЈАТА ЗА ПРЕХРАН-
БЕНИТЕ АРТИКЛИ ШТО ИМ СЕ ДЕЛАТ БЕСПЛАТНО 
НА ПОТРОШНИТЕ КАКО ПОМОШТ ОД ОРГАНИ-

ЗАЦИЈАТА КЕР 
1) Прехранбените артикли што им се делат бв-

вливно на потрошачнте како помошт од организам 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 
157. 

158. 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

Задолжително толкување на членот 14 став 
2 од Законот за социјалното осигурување 
на работниците и службениците и нивните 
фамилии 249 
Задолжително толкување на членот 18 од 
Законот за државните службеници — 249 
Задолжително толкување на членот 21 ста-
вот 2 од Основниот закон за управување со 
државните стопански претпријатија и пови-
соките стопански здруженија од страна на 
работните колективи 249 
Напатствие за спроведување Уводниот за-
кон за Кривичниот законик 250 
Напатствие за цените по кои што ќе се про-
даваат земјоделските машини, справи и алат, 
као и друг агротехнички материјал 253 
Напатствие за цените и пресметувањето 
разликите во цените за пакети што содржат 
спрема за новороденчиња 254 
Решение за рабатите за преработки на 
тутун, цигар-папир и ќибр.ит 255 
Решение за единствената продазна цена на 
еахарин во слободна продажба на мало — 256 
Решение за начинот на покривањето тро-
шковите на превозот и манипулацијата за 
прехранбени артикли што се делат на по-
трошените бесплатно ка-ко помошт од орга' 
низацијата КЕР — — 256 
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