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Брз основа на чл. 32 и 47 од Царинскиот закон, 
Владата на ФНРЈ, но предлог од Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ВРЕМЕНАТА ЦАРИНСКА ТАРИФА ЗА СТОКАТА 
ШТО ЈА УВОЗАТ ЈЈИЦАТА КОИ НЕ СЕ РЕГИСТРИ-

РАНИ КАКО УВОЗНИЦИ 
Член 1 

Сета стока што ја увозат правните или физичките 
ушна кои не се регистрирани како увозници, подле-
гнува на плаќање царини. 

ЧлеЈн 2 
Плаќањето иа царината се врши по Времената 

гцаринока тарифа за стоката што ја увозат лицата кои 
не се регистрирани кака увозници (во натамошниот 
текст скратено: бремена царинска тарифа). Време-
ната царинска тарифа е составен дел од оваа уредба. 

Член 3 
Не подлежуваат на »плаќање царина: 

а) основните прехранбени артикли, споменати 
во Tap. бр. 3 под а) од Времената царинска тарифа; 

б) стоката што е ослободена според Времената 
царинска тарифа од плаќање царина во ограничени ко-
личини, а се праќа во подарок-пратки тежина до 5 кг 
и во вредност до 10.000 динари по цените во внатре-
шниот промет, и која служи за подмирување на по-
требите на поблиската фамилија од подарокоприма-
телот; 

в) стоката означена во претходната точка, во 
тежина до 10 кг и во вредност до 25.000 динари по 
цените во внатрешниот промет, што ја носат патниците 
како рачен багаж при враќањето од странство а служи 
©а потребите на нивната поблиска фамилија; 

г) употребувани предмети за покуќнина и обла-
кање; 

д) стоката што ја увозат установите и опште-
ствените организации за остварувањето на своите цели. 

Член 4 
Министерот на финансиите на ФНРЈ (Управата за 

царини) може да. ги ослободи од плаќање увозна ца-
рина новите предмети за покуќнина во тежина до 100 
кг и вредност до 150.000 динари по цените во внатре-
шниот промет, што се праќаат како подарок а служат 
'.за подмирување потребите на поблиската фамилија од 
црдароколримателот. 

Член 5 
Поблиски прописи за извршување на оваа. уредба 

Jfce донесува Министерот на финансиите на ФНРЈ. * 
Министерот на финансиите на ФНРЈ ќе ја пропи-

ше вредноста »на стоката во внатрешниот промет, која 
ќе служи како основица за утврдување износот на 
царината »по Времената царинска тарифа. 

Член б 
Со влегувањето во сила на оваа уредба престану-

ваат да важат сите ослободувања од плаќање увозна 

царина, ако не се тие предвидени во постоевте за-
кони и во меѓународните договори. 

Од денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува' наплатата на сите други дажбнни што се 
наплату ва ле на стоката при увозот, осем лежарината. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

22 март 1952 година 
1 Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

ВРЕМЕНА ЦАРИНСКА ТАРИФА 

- На стоката што ја увозат лица кои не се реги-
стрирани како увозници се наплатува царина по долу 
цитираните стопи и тоа: 

t О д вредно-
i ста во ди-
I лари 
Макси- Мини-

I жална мална 
| стопа I стопа 

1. Овоштие: 
а) јужно овоштие 

1) суво грозје 60% 35% 2 кг 
2) смокви 60% 35% 5 „ 
3) лимони —- — 60% 35% 5 ,, 
4) портова ли — — — 60% 35% 5 „ 
5) урми 60% 35% 5 „ 
6) друго 60% 35% 

б) друго овоштие 40% 20% 

2. Колонијална стока: 
а) ванила — — "80% 60% 10 шипки 
б) оревчиња 80% 60% 5 пар-

чиња 
в) цимет 80% 60% % кг 
г) бибер 80% 60% Ух кг 
д) чај — — 80% 60% Уз 
ѓ) кафе 80%^ 60% 3 кј; 
е) чоколадо 60% 30% 2 кг 
ж ) кака.о . — 70% 40% 2 кг 
з) друго 70% 40% 

3. Основни прехранбени 
артикли: 
а) жита од сите витови, 

брашно, шеќер, масно-
тии з^ јадење, месо и 
преработки од масо, ри-
би и преработки од пи-
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би, преработки од 'зар-
зават, јајца во прав, 

млеко во прав и кон-
з е р в и р а н о — слобод. 

б) ориз 40% 
4. Тутун и преработки од 

тутун: 
а) тутун во лист или 

сечен 80% 
б) цигариња 100% 

в) цигари • — — 100% 

г) други преработки на ту-
тун 100% 

5. Пијалоци: 70% 
6. Сапун: 

а) тоалетен 60% 
б) за перење 40% 
в) други 40% 

7. Бои, мастила и моливи: 
а) моливи — — 60% 

б) тушеви 60% 
в) друго — — 60% 

8. Етарски уља за парфиме-
рија, парфимериски и ко-
зметички средства: 
а) паста за заби 

б) друго — — 
9. Предено и изработки од 

предено од сите видови 
текстилен материјал: 
а) наЈло-н чорапи, чорапи 

од природна свила и 
чорапи од вештачка 
свила 

б) чорапи од друг тексти-
лен материјал 70% 

в) шалови 70% 
г) марами за глава: 

1) свилени — 80% 
2) од друг материјал 70% 

д) џепни марамчиња 70% 

ѓ) памучна тканина 70% 
е) волнени тканини 60% 
ж) свилени тканини и пле-

тена стока — 100% 
з) друго 70% 

10. Премачкани тканини и из-
работки од нив: 
а) премазани тканини — 60% 
б) изработки од премачка-

ни тканини — 60% 
11. Обувки: 

а) кожни-детски 50% 
б) кожни машки и женски 50% 
в) од друг материјал 70% 
г) кроена обувки — 50% 

12. Други предмети од кожа: 60% 
13. Крзна и изработки од кр-

зна? 80% 

сло бод. 

10% 5 КГ 

60% 20 грама 
20 пар-

чиња 
10 пар-

чиња 

80% 
50% 1 литар 

40% 
20% 
20% 

1 кг 
5 кг ' 

30% 10 пар-
чиња; 

30% И кг 
30% 

60% 

60% 

5 пар-
чиња 

65% 3 рала! 

40% 
40% 

6 рала 
1 парче 

2 кг 

2 кг 

2 0 % вкупно 3 рала 
9 с ог од кој в да 

б и л о матери-
4 0 % јал во вред-
2 0 % ност до 

/ а 10.000 диигри 

о 
ех 

IO 
• 

О д вредно-
ста во ди-

нари 

С
ло

бо
дн

о 
од

 ц
ар

ин
а 

до
 еј. <3 Макси-

мална 
стопа 

Мини-
мална 
стопа С

ло
бо

дн
о 

од
 ц

ар
ин

а 
до

 

60% 1 парче 
40% 1 парч© 
40% 6 пар-

чиња 
4 0 % памучни, вол-
30% н е н и и л и ми-

лени во вред-
н о с т Д° 

70% 10.000 динари 
40% 

14. Конфекција: 
а) артикли изработени од 

најлон осем оние што 
се изработени од најлон 
предено 

б) машни — 
в) долни руб је — 
г) леона конфекција 
д) машко облекло од вол-

нена или памучна тка-
нина — — 

ѓ) шешири и други капи 
е) друга конфекција 

15. Предмети од каучук: 
16. Четки: 

а) четки за заби — 

б) четки за облекло 

в) други 60% 

17. Предмети од животински и 
растениеки материи за 
рецкарија: 

а) чешли за украс — — 
б) други чешли — 

г) пенкала со златно перо 
д) моливи са хемиско ма-

ѓ) друго 
18. Галантериски и луксузни 

предмети од дрво, хартија, 
камен, керамички матери-
јал, стакло и од прости 
метали: 

19. Карти за играње: 
20. Фотографски плочи и друг 

материјал за фотографи: — 
21. Бисер, корали и нивни и-

митации, ценети и полуце-
нети камења обработени и 
изработки од нив: 

22. Предмети од племенити ме-
тали (осем предмети за на-
учна и техничка употреба) 

23. Предмети за научна и тех-
ничка употреба од племе-
нити метали: слобод. 

24. Алати, направи и сечива: 40% 
25. Лажици, вилушки, ножови, 

перорези, бријачи и но-
жички: 

а) перорези и бријачи — 50% 30% 

б) ножички — 50% 
в) лажички, вилушки и но« 

жови — — — 50% 

26. Направи за стрижење и 
бричење и жилети: 
а) направи за стрижење и 

бричење 50% 
. б) жилети — — - - 50% 

80% 60% 
70% 50% 2 парч.. 
70% 50% 1 рало 
70% 50% 1 парче 

70% 50% едно радо 70% 50% волнено ила 
памучно во 
вредност до 

10.000 динара 
70% 50% 1 парче 
70% 50% 
50% 30% 

70% 50% 3 пар-
чиња 

60% 30% 2 пар-
чиња 

60% 30% 2 пар-
чиња 

80% 60% 
50% 30% 5 пар-

чиња 
50% 30% 1 парче 
70% 50% 1 парче 

80% 60% 3 пар-
чиња 

50% 30% 

70% 40% 
80% 60% 

70% 50% 

р 

80% 60% 

р 

70% 40% 

слобод. 

10% 

по 2 пар-
чиња! 

1 парче 

по 6 пар-
чиња 

по 1 парада 
30%, 30 пар-

чиња 



Среда, 26 март 1952 . < СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 15 — Страна 239 

о Си to 

О д вредно-
ста во ди-

нари 

С
л

об
од

н
о 

од
 ц

ар
ин

а 
Д

О
 а. 

ѓ 
t — 

Макси-
мална 
стопа 

Мини-
мална 
стопа С

л
об

од
н

о 
од

 ц
ар

ин
а 

Д
О

 

27. Игли од сите видови: 

а) игли за шиење 

б ) игли за машини 

в) друго — 

40% 20% 

50% 30% 

— 50% 30% 25 пар-
чиња 

— 50% 30% 10 пар-
чиња 

— 50% 30% 10 пар-
чиња 

28. Предмети за покуќнина од 
прости метали: — 50% 20% 

29. Неспоменати предмети од 
прости метали: 50% 20% 

ВО. Машини и апарати: 40% 10% 
0.1. Електрични машини и апа-

рати како и електротехнич-
ки предмети: 
а ) фрижидери и усисувачи 

за прав 60% 40% 
б) р а д и о апарати 40% 20% 
в ) друго 40% 10% 

82. Превозни средства и де-
лови за нив: — 

33. Механички направи за сви-
рење, музички инструмен-
ти и делови за нив: 

84. Машини за пишување, сме-
тање и умножување, разни 
автомати, прецизни инстру-
менти и делови од нив: — 50% 30% 

85. Сатови и делови од нив:— 70% 40% 
бб. Детски играчки — 50% 20% 2 кг 
87. Други неспоменати стоки: 40% 10% 

ЗАБЕЛЕШКА: Во една подарок-пратка може да се 
испраќа без плаќање царина и повеќе в видови стока 
која е по оваа тарифа слободна о д царина во ограни-
чени количини, со тоа што вкупната тежина на таква 
пратка да не преминува 5 кг и вредноста од 10.000 
динари по цените во внатрешниот промет. 

Вакви правни едно домаќинство може да прими 
без плаќање царина само еднаш месечно. 

Патници можат при враќањето од странство да 
внесуваат в о својот рачен багаж без да плаќаат ца -
рина и повеќе видови стоки кои 0 6 по оваа тарифа 
слободни од царина в о ограничени количини, со тоа 
што вкупната тежина на односните стоки да не пре-
минува 10 иг и вредноста од 25.000 динари по цените 
во внатрешниот промет, 

# 

1 4 6 . 

Врз основа на чл. 38 од Законот за планското 
управување со народното стопанство, Владата на 
ФНРЈ, по предлог о д Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата на ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРАВОТО НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОТПРАТНИЏА 

Член 1 
Службениците иа општествените организации, на 

*ои им е откажана службата, имаат право на отпрат-
и ш е под истите услови »под кои ова право им при-
паѓа на државните службеници, со тоа што во времето 
на неир скината служба ќе се засмета и времето што 

го провел службеникот на општествена организација 
во државни надлештва, установи, стопански прегори* 
Јетија ff други стопански организации, односно в о за-
дружни организации. 

Член 2 
Оваа уредба влегува в о сила со денот на објаву-

вањето в о „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" . 

22 март 1952 година 
Белград 

Претседател на. Владата ка ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

• и социјална политика, 
др Павле Грегорић е. р. 

1 4 7 . 
Ѓ* 

Врз основа на чл. 23 од Законот за уредувања и 
работење на кредитниот систем Владата на ФНРЈ, п о 
предлог од Министерот на финансиите На ФНРЈ до* 
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПОЈУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ИНВЕСТИЦИОНА 
БАНКА НА ФНРЈ И ДРЖАВНИТЕ БАНКИ ЗА КРЕ-
ДИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ СО 
НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ И ЗА УКИНУВАЊЕ 

НА КОМУНАЛНИТЕ БАНКИ 

1. Државната инвестициона банка на ФНРЈ и др-
жавните банки за кредитирање на земјоделските за -
други се спојуваат всо Народната банка на ФНРЈ. 

Со спојувањето* на банките во Народната банка н а 
ФНРЈ не се менува статутот на Народната банка на 
ФНРЈ и нејзиниот континуитет. 

2. Комуналните банки се укинуваат, а нивното 
работење се пренесува на Народната банка на ФНРЈ , 

Народните одбори можат место укинатите кому-
нални банки да осниваат штедилници. З а оснивање™ 
штедилници и за нивното работење ќе се донесат по-
себни прописи. 

3. Спојувањето на банките по точ. 1 на ова ре-
шение и пренесувањето на работите на укинатите ко-
мунални банки на Народната банка на ФНРЈ ќе се 
изврши одма, со тоа што книговодственото спојување 
на банките од точ. 1 на решениево ќе се сиров еде 
најдоцна д о 30 јуни 1952 година. 

4. Ликвидација на банките што се спојуваат со 
Народната банка на ФНРЈ, односно на укинатите ко-
мунални банки — нема да се врши. 

5. Со денот на објавувањето на решениево во 
.„Службениот лист на ФНРЈ" сето работење на бан-
ките што се спојуваат со Народната банка на ФНРЈ, 
како и на 'укинатите комунални банки преминува на 
Народната банка на ФНРЈ. Од тој ден овие банки и 
нивните работни единици« можат да работат само како 
единици на Народната банка на ФНРЈ, а службени-
ците на тие банки стануваат службеници на Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

Техничките средства што се наоѓаат на употреба 
ка ј банките што се спојуваат со Народната банка на , 
ФНРЈ и ка ј укинатите комунални банки не можат да 
се пренесуваат на други претпријатија, надлештва или 
установи без одобрение од Народната банка на ФНРЈ* 

6. Сиот имот од банките што се спојуваат со На-
родната банка на ФНРЈ и сиот имот на укинатите ко-
мунални банки се пренесува на управување на Народ-
ната банка на ФНРЈ, која ги презема сите права и 
обврски на овие банки. 

7. Обришите средства што им ги дале народните 
одбори на комуналните банки, Народната банка на 
ФНРЈ ќе им ги врати на народните одбори, односно 

Ј 
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ќе се спогодат со народните одбори за начинот на 
враќањето на овие средства. 

Ако состојбата на комуналната банка .покажува 
губитек, Народната банка па ФНРЈ ќе изврши ком-
пензација на губи!окот со обртннте средства и само 
вишокот ќе му го врати на народниот одбор, а ако е 
губитокот~поголем од обртните средства — разликата 
паѓа на терет на Народната банка на ФНРЈ. Оваа 
пресметка со народните одбори ќе ја изврши Народ-
ната банка на ФНРЈ според книговодствената состојба 
(билансот) на комуналните банки на ден 31 декември 
1951 година. 

8. Се овластува Гувернерот на Народната банка 
на ФНРЈ во врска со спојувањето на банките со На-
родната банка на ФНРЈ да ја определи внатрешната 
организација на. Народната банка на ФНРЈ во согла-
сност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, Прет-
седателот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
л со Претседателот на Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

9. За извршувањето на ова решение ќе се грижи 
Министерот на финансиите иа ФНРЈ. 

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

IV бр. 994 
20 март 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата па ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

148. 

Врз основа на чл. 40 во врска со чл. 31 од За-
конот за планското управување со народното сто-
панство, Владата на ФНРЈ, по предлог од Претсе-
дателот на Советот за промет со стоки на Владата 
на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОДДЕЛНА ТАКСА ЗА СМЕ-
СТУВАЊЕ ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ 
1) Угостителските дуќани за сместување (хотели 

и ноќевалишта) и приватните лица што даваат услу-
ги лг. сместување ќе наплатуваат од корисникот на 
угостителските услуги на сместување покрај пазар-
ната продавна цена на тие услуги и одделна такса за 
-сместување. 

Одделната такса за сместување се пресметува со 
применувњо определен процент на пазарната про-
дажна цена на угостителските услуги за сместување. 
Висината на овој процент ја определува Министерот 
на финансиите на ФНРЈ во согласност со Претседа-
телот на Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ. 

2) Министерот на финансиите на ФНРЈ во согла-
сност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ ќе определи кои лица се ослободу-
ваат од плаќање одделна такса за сместување од 
точ, 1 на ова решение. 

3) Износите наплатени на име одделна такса за 
сместуваше ќе се употребат за унапредување на ту-
ризмот и угостителствоio, а предимствено за подми-
рување на издатоците во врска со странскиот тури-
стички промет (провизија на странските туристички 
бирои и ел.). 

4) Поблиски прописи за спроведување на ова 
решение, а осо-беио за употреба на износите напла-

т н и како одделна такса за сместување, ќе донесе 
ДретседаЈелот на Советот за промет со стоки на Вла-

дата на ФНРЈ во согласност со Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ. 

5) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна. 
Народна Република Југославија", на кој ден пре-стаи 
нува да важи Решението за воведување надокнадат! 
за сместување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/52)'* 

Бр. 774 
5 март 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ) 
и Министер на народната одбрана^ 

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

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

Осман Карабеговиќ, е. р. 

149 . 
Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на 

извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10 
и 90/48), а во врска со Указот на Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ за укинување Минин 
стерството на надворешната трговија на ФНРЈ У. бр* 
1743/51 („Службен лист и а ФНРЈ", бр. 45/51), издавав« 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОг 
ВИТЕ ЗА ТРАНЗИТ НА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРЕ-« 
РАБОТКИ, КАФЕ И ЛЕКОВИ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1) Наредбата за условите за транзит тутун И 
тутунски преработки, кафе и лекови преку територи-
јата на Федеративна Народна Република Југославија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 64/50) се става вон 
сила. 

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

Бр. 3890 
24 март 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

150. 
Врз основа на чл. 38 ст. 1 од Уредбата за осно-

вите на работењето на стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52) Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот 
-на финансиите на ФНРЈ, пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА УПЛАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ДРЖАВ-
НИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИОНИТЕ 

ФОНДОВИ 

1) Сите државни стопански претпријатија ќе 
вршат уплата на месечната квота на амортизацијата 
најдоцна до 25-тц • во месецот во корист на својот 
амортизационен фонд кај Народната банка иа ФНРЈ. 
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По исклучок, трговските претпријатија ќе вршат 
уплата на амортизацијата врз основа на .пресметката 
на остварениот промет во претходниот месец, а ири 
подигањето на готовите пари од Народната банка на 
ФНРЈ за исплатз^вање_^платн_ЈјД- персошлот. 

lZ) Месечина квота на амортизацијата е еднаква, 
по врвило, на 1/12 (една дванаестина) од вкупната 
годишна квота на амортизацијата' со која е задол-
жено претпријатието. Во исклучителни случаи, по 
одобрение од надлежниот совет, а во согласност со 
надлежниот финансиски орган, претпријатието може 
годишната квота на амортизацијата -нееднако да је 
расподели на одделни месеци, со обзир на значител-
ната нерамномерност на самата стопанска дејност на 
претпријатието. Во тој случај, уплатата на месечните 
квоти на амортизацијата ќе се врши во нееднакви 
износи, но по планот поставен унапред. 

3) Претпријатијата се должни веднаш, а најдоцна 
во срок од 14 дена по влегувањето во сила на ова 
напатствие, да извршат уплата на своите месечни 
квоти на амортизацијата за минатите месеци 1952 го-
дина. 

4) Народната банка на ФНРЈ е должна да врши 
контрола за ^времените уплати на амортизацијата 
•од страна на претпријатието. Доколку претпријатието 
не ќе изврши уплата на амортизацијата за тој месец 
во препишаниот срок, т. е. до 25-ти во месецот, На-
родната банка на ФНРЈ нема да врши никакви испла-
ти по барањето на претпријатието од фондот на 
платите, додека претпријатието не ќе ја изврши упла-
тата на должната амортизација. 

Народната банка на ФНРЈ ќе ја обезбеди евиден-
цијата и контролата по претпријатијата за така извр-
шени уплати на амортизацијата, како и за наменското 
користење средствата на амортизацијата. 

5) Средствата од амортизациониот фонд на прет-
пријатието, уплатени во 1952 година, ќе се кори-
стат за: 

а) инвестиционо одржување вр претпријатието, 
б) финансирање на инвестициите^ : 

Средствата наменети за инвестиционо одржување 
служат првенствено за "покриќе на [расходите на ну-
жно инвестиционо одржување, а потоа, г: . потреба, 
тие можат да служат и за оние нужни инвестиции 
што не се предвидени во општествениот план на 
основната инвестициона изградба. 

Надлежните сојузни совети — за претпријатијата 
од сојузна надлежност, односно републичките совети 
— за претпријатијата, од републичка и локална над-
лежност, ќе Извршат по претпријатијата распоред на 
квотите на амортизацијата на овие два дела во рам-
ките на пропорциите што му одговараат на општестве-
ниот план а кои ќе им бидат соопштени со одделна 
решение. 

Републичките совети ќе го испратат така извр-
шениот распоред на амортизацијата по претпријати-
јата (за претпријатијата од републичка и локална 
надлежност) со ознака на бројот на редовната текуќа 
сметка на претпријатијата кај Народната банка на 
ФНРЈ, и тоа: до централата на Народната банка на 
ФНРЈ за односната народна {република и до мини-
стерството на финансиите на народната република. 
Сојузните совети ќе го испратат тој распоред на 
амортизацијата но претпријатијата (за (претпријатијата 
од сојузна надлежност) до надлежните • централи на 
Народната банка на ФИРЈ, опрема седиштето на прет-
понјатието и до Министерството иа финансиите на 
ФНРЈ. 

" Централне, на Народната банка на ФНРЈ ги m f t * 
ставаат натаму своите филијали! со цел за контрола 
на уплатата на амортизацијата како т со цел за еви* 
денцнја и контрола за извршените уплати и за на-
менското користење на тие средства. 

• 6) Ако динамиката на потребите за инвестиционо 
одржување не се поклопува со динамиката на упла-

тите на амортизацијата, претпријатијата можат да 
добијат од Народната банка на ФНРЈ соодветни кре-
дити на сметка на своите наредни уплати на аморти-
зацијата во таа) година. 

7) Во оние исклучителни случаи, кога-, според 
извршениот распоред на надлежниот совет, средства-
та од амортизацијата создадени со уплата во текот 
на годината и наменети за инвестиционо одржување 
не се достаточни за покривања на тие потреби, прет-
пријатието може да добие кај Народната банка на 
ФНРЈ соодветен кредит за сметка на своите уплати 
на амортизацијата во наредната година. 

8) Сите исплати што- ги извршила веќе Народ-
ната банка на ФНРЈ во оваа година или што ќе. ги 
изврши најдоцна до 31 мај 1952 година на терет на 
средствата од досегашниот амортизационен фонд на« 
претпријатието, создадени во поранешните години* 
а\ на име на трошоков ите за инвестиционо одржување, 
паѓаат на терет на определениот дел од амортизаци-
јата за 1952 година, ако не и' поднесе претпријатието! 
на банката докази најдоцна до 31 мај 1952 година 
дека се тие работи извршени до 31 декември 1951« 
година. 

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

Бр. 5985 
17 март 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совету 

Борис Кидрич, е. р. 

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

151. 

Врз основа на чл. 63 од Уредбата за оснивањетф. 
и дејноста на трговските претпријатија („Службе® 
лист на ФНРЈ", бр. 6/52), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ТРГОВСКИТВ 

АГЕНЦИИ 

I. Доведување во врска продавачи и купувачи 
(мешетарски работи) 

1. Работите на доведување во врска продавачи л 
купувачи (мешетарски работи) трговската агенција) 
ги врши на тој начин што .изјавите од договорните^ 
страни (од продавачи и купувачи) за условите под, 
кои секоја од нив сака да склучи купопродавен дого-? 
вор ги пренесува од една договорна страна на другар 

2. Ако со своето посредување ќе постигне тргова; 
ската агенција потполна согласност на договорните) 
страни, битните состоини и услови на постигната спо-
годба ги внесува во м е т ет аргонот дневник. Врз основа 
на овој упис во мешетарскиот дневник трговската 
агенција им издава на договорните страни обавест за 
посредувањето (мешетарски лист). v 

3. Трговската агенција како посредник што дове* 
дува во врска продавач и купувач (мешетар) е дол* 
жна да води следни работни книги: ^ 

а) книга на телефонски разговори, и ^ . г 
б) мешетаре^ дневник. ,г -

4. Во книгата на телефонски разговори мораат да 
бе запишат накратко сите соопштенија од продавачите 
и купувачите што се однесуваат до склучување на! 
купопродавен договор. 

Покрај податоците од претходниот став во »ни* 
гата на телефонските разговори мораат да се запци 
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шат: точен датум и час кога е извршен телефонскиот 
разговор, презиме, име и својство на лицето со кое 
€ воде« 'телефонскиот разговор, 

Службеникот на трговската агенција што го во-
дел телефонскиот разговор и извршил упис во кни-
гава на телефонски разговори е должен со својот 
потпис да го потврди внесувањето на податоците во 
книгата на телефонски разговори. 

5. Во мешетарскиот дневник се внесуваат сите 
битки состоиш и услови на склучениот договор. 

Ј^ешетарскиот дневник има следни рубрики: 
— реден број, 
— датум, 
— фирма и работното седиште на продавачот, 
— фирма и работното седиште на купувачот, 
— количина на стоката, 
— вид на стоката и краток опис на квалитетот, 
— цена, 
— срок и начин на испорачката, 
— срок и начин на плаќањето, 
— број на мешетарскиот лист, 
— потпис на службеникот што посредувал (ме-

де етарел). 
Мешетарски-от дневник е заеднички за сите ме-

шетаре:^ работи. 
Мешетарскиот дневник го води службеникот на 

трговската агенција што е определен нарочно за тоа. 
Уписот во мешетарскиот дневник мора да се 

изврши на оној ден кога е склучен купопродавниот 
договор (точ. 1). 

Секој упис во .мешетарскиот дневник мора да го 
еаверч со својот потпис службеникот што посреду-
вал при склучувањето на куп опро див ниот договор. 

6. Мешетарскиот лист ги содржи сите битни со-
стои- ч и услови на склучениот договор. 

Мешетарскиот лист се пополнува врз основа на 
. подсеците од мешетарскиот дневник, 

Мешетарскиот лист се состава во три примерка. 
. П о еден примерок се испраќа до продавачот и купу-

вачот, а третиот примерок останува кај трговската 
агенција. 

При испраќањето на мешетарскиот лист до дого-
ворните страви, трговската агенција е должна да, им 
обрне внимание на продавачот и На купувачот *ека 
треба да направат заклучница. 

И. Давање обавести за состојбата на пазарот 
7. По барање од купувачите или од продавачите 

трговската агенција дава обавести: 
а) за понудата односно побарувањето на оддел-

на стока; 
б) за цените на пазарот; 
в) за количините и квалитетот на одделни ви-

дови стока; 
г) за општата состојба и за тенденциите на 

пазарот, 

III. Склучување договори за сметка и о\ името на 
налогодавач 

8. Трговската агенција може врз основа на изрич-
но усно, телефонско, телеграфско или писмено овла-
етение (налог) да склучи купопродавен договор од 
името и за сметка на налогодавачот. 

9. Ако и' дава налогодавачот па трговската аген-
ција овластени« за склучување купонродавен договор 
преку свој полномошник, пол помошников мора да има 
писмено полномошно. 

Полномошното од претходниот ста® не може да 
се пренесе на друго лице осем во случај кога е пол-
номошникот овластен за тоа во самото полномошно. 

Трговската агенција е должна пред да го склучи 
договорот да испита дали е полномошното уредно. 
Ако трговската агенција го пропушти ова, е одговорна 
за штетата која може да стане поради тоа за дого-
ворните страни. 

10. Овластението од налогодавачот со кое се 
овластува трговската агенција на склучување купо-
продавен договор може да се однесува само до една 
определена купоиродавна работа. 

Налогодавачот не може да и* издаде на тргов-
ската агенција генерално полномошно, ниту агенци-
јата може врз основа на такво полномошно да склу-
чува купопродавни договори. 

11. За секој склучен купо про" давен договор тргов-
ската агенција прави заклучница. 

Заклучницата ја потпишува службеникот на тр-
говската агенција што е определен за вршење на таа 
работа. 

Заклучницата се прави во три примерци. По еден 
потпишан примерок се испраќа до продавачот и ку-
пувачот, а третиот примерок и* останува на тргов-
ската агенција. 

12; Ако кај склучување купопродавен договор 
посредувале две трговски агенции, заклучницата ја 
издава агенцијата што го дава продавачот (испора-
чачот на стоката), 

13. Трговскта агенција, како посредник што склу-
чува купопродавни договори од името и за сметка 
на налогодавачот, е должна да води одделна книга 
на телефонски разговори. 

За водењето на книгата на телефонски разговори 
од претходниот став важат во сето одредбите од точ. 
4 на ова напатствие. ф 

Трговската агенција е должна да води евиденција 
за сите купопродавни договори што се склучени со 
нејзиното посредување. 

IV. Надокнада на трговските агенции за извршените 
услуги 

14. За вршење мешетарски работи и работи на 
склучување договори на трговската агенција и' при-
паѓа^ надокнада која се утврдува во процент од ку-
повниот износ на стоката. 

За извршена мешетара^ работа на трговската 
агенција и' припаѓа: 

а) за овоштите, зарзават и храна за до-

б) за сите други селско-стопански про-
изводи до — — — — — 4%о 

в) за индустриски производи — 
За склучување купопродавен договор од 

името и за сметка на налогодавачот на тргов-
ската агенција и* припаѓа: 

а) за овоштите, зарзават и храна за до-
биток до — — — — — 1 % 

б) за сите други селско-стопански про-
изводи ДО — — 6°/ а 

в) за индустриски производи до 3%о 
Во рамките на процентите од претходните ста-

вови, советот за промет со стоки на владата на на-
родната република ќе ја определи висината на надок-
иадата за одделни видови (гранки) индустриски одно-
сно селско-стонански производи. 

15. Доколку не е договорено инаку, надокнадата 
ја плаќаат договорните страни на рамни делови. 

За извршена мешетарска работа на трговската 
агенција и' припаѓа надокнадата штом го испратила 
до договорните страни мешетарскиот лист, без обзир 
на тоа, дали ќе биде договорот извршен. 

16. За дадената обавест во смисла на точ. 7 од 
ова напатствие трговската агенција го наплатува .из-
носот според тарифата. Оваа тарифа ја определува 
трговската агенција, а ја одобрува советот за промет 
со стоки на владата на народната република. 
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V. Заеднички и завршни одредби 
17. Сите работни книги што ги води трговската 

агенција мораат да бидат заверени ло важе кит е про-
писи. 

18. Службениците на трговските агенции мораат 
да ја имаат стручната спрема пропишана со Правил-
никот за стручната спрема на персоналот во трго-
вијата. 

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

Бр. 3895 
24 март 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

152. 
^ 

Брз основа на точ. 1 ст. 2 од Решението за опре-
делување одделна такса за сместување во угости-
телството, бр. 774 од 5 март 1952 година во согласност 
со Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ ОДДЕЛНАТА ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО 

УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ 
1) Угостителските дуќани за сместување (хотели 

и ноќевалишта) и приватните лица што даваат услуги 
на сместување ќе наплатуваат одделна такса за сме-
стување со применување процентот од 200% (две 
стотини од сто) на пазарната продавна цена од уго-
стителски услуги на сместување. 

Директорот на Главната управа за туризам и уго-
стителство на Владата на ФНРЈ може кај одделни 
поголеми арнжмани да го намали процентот на оддел-
ната такса за сместување од претходниот став до 
100%. 

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

Бјр. 6231 
22 март 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласен, 

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

Осман Карабеговиќ, е, р. 

153. 

Врз основа на точ. 2 од Решението за определу-
вање одделна такса за сместување во угостителство-
то („Службен лист -на ФНРЈ", бо. 15/52), а во со-
гласност -со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ОДДЕЛНА 
ТАКСА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ 

ДУЌАНИ 
1. Од плаќање одделна такса за сместување се 

ослободуваат следните лица: 
а) работниците, службениците и наместениците 

запослен« ка ј надлеигтвата, установите и стопанските 
претпријатија; припадниците на Југословенската на-
родна армија и Народната милиција; 

б) членовите на селанските работни задруги в 
на општите земјоделски задруги; 

в) студентите и учениците на оргдните, струч-
ните и дижите школи; 

г) членовите на Сојузот на синдикатите на Ју-
гославија и на Синдикатот на Слободната Територија 
на Трет; 

д) членовите на адвокатските, занаетчиските и 
други комори, како и членовите на спортските, тури-
стичките и други друштва и здруженија; 

ѓ) уживателите на пензија, инвалиднини и дру* 
ги помошти;. 

е) странските државјани запослени кај н а е -
штвата, установите и стопанските претпријатија; 

ж) странските .државјани што имаат постоја-
нен боравок во Федеративна Народна Република 
Југославија, а не се службеници на странски прет-
ставништва. 

Покрај лицата споменати во претходниот став 
ослободувањето од плаќање одделна та;сса за с л -
етување се однесува и до членовите на нивните фа-
милии. 

2) Се овластува Директорот на Главната упр:за 
за туризам и угостителство на Владата на ФНРЈ да 
може да дава поблиски напатствија за спроведувале 
на ова решение. , 

3) Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федери. ::v:a 
Народна Република Југославија". 

Бр. 6232 
22 март 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

• Борис Кидрич, е. р. 

154. 
Врз основа на чл. 10 од Уредбата за (надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), а во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВРЕМЕНАТА ТАРИФА НА ЦЕНИТЕ ЗА УСЛУ-
ГИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА МЕЃУНАРОДНА 

ОТПРАТНИЧКА СЛУЖБА „ТРАНСЈУГ" 

1) Се определува времена тарифа на цените за 
услугите на Претпријатието за меѓународна отпрзт-
ничка служба „Трансјуг' врз базата на цените на 
услугите по Решението од Сојузниот уред за цени 
VIII бр. 8134 од 10 септември 1948 година („Службени 
соопштенија на Сојузниот уред за цени" бр. 32—33 
од 23 септември 1948 година) помножени со факторот 
3 (три). 

2) Времената тарифа на цените за . услугите од 
точ. 1 на ова решение ќе се применува-на работењето 
на претпријатието „Траисјуг" во времето од 1 јануари 
до 31 март 1952 година. 

Бр. 2277 
25 февруари 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ. 

Милентије Поповиќ, е. р. 
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155, 

Централното веќе на Сојузот на синдикатите на 
Југославија, на седницата на Претседателството-од 
20 мзрт 1952 година, а во врска со чл. 2 од Уредбата 
за расподела ка фондот на платите и заработите 
ла работниците и службениците на стопанските прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/52), 
ди и гсе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ 
НАДЛЕЖНИ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТА-
РИФНИОТ ПРАВИЛНИК НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА 
1) Согласноста на тарифног правилник на сто-

панските прет прија! ија ја лана повисокиот синдика-
лен орган на оној синдикат во кој се организирани 
работници ге и службениците на ло гичните претпри-
јатија. 

Z) Оваа согласност ја дава, по правило, земскиот 
одбсо на соодветно! синдикат. 

•3) По исклучок, согласноста на тарифниот пра-
вилник на сто;;::':сп:те претпријатија ја даваат: 

а) - ЦеиЈпалки i очбор на Синдикатот на ра-
ботниците и службеници! е на поморското стопанство 
(на Југославија — за cine претпријатија на поморското 
•стопанство во Федерација Народна Република Југо-
славија. 

б) Централниот одбор на Синдикатот на работ-
ниците и службениците на кожарско-нрсработувач-
ѕката индустрија на Југославија — за сите претпри-
јатија од оваа индустрија на подрачјето иа НР Босна 
и Херцеговина и НР Македонија, 

в) Покраинскиот одбор на Синдикатот на ра-
ботниците и службениците на текстилно-одевната ин-
дустрија во Нови Сад — за стопанските претприја-
тија од оваа индустрија на подрачјето на АП Вој-
водина, 

г) Покраинскиот одбор на Синдикатот на ра-
ботниците и службениците на прехранбената и ту-
туновата индустрија во Нови Сад — за сите стопан-
ски претпријатија од оваа индустрија на подрачјето 
иа АП Војводина. 

д) Покраинскиот одбор на Синдикатот на зем-
јоделските работници и службеници во Нози Сад 
за сите земјоделски добра на подрачјето на АП Вој-
водина, 

ѓ) Покраинскиот одбор на Синдикатот на за-
наетчиските работници — за сите занаетчиски прет-
пријатија и работилници на подрачјето на АП Вој-
водина, 

е) Територијалниот одбор на Синдикатот на 
железничките работници и службеници во Нови Сад 
— за територијата на Дирекцијата на железниците во 

'Нови Сад, 
ж) месните одбори н а синдикатите на занает-

чиските работници, во Белград, Нови Сад, Загреб, 
Ријека, Сплит, Љубљана, Марибор, Крањ, Скопје и 
Сараево — за сите занаетчиски претпријатија и ра-
ботилници на својата територија. 

4) Спорните прашања во поглед на надлежноста 
®а давање согласност на тарифниот правилник на сто-
панските претпријатија ќе ги решава и други објасне-
нија ќе дава Централното веќе на Сојузот на синди-
катите на Југославија. 

20 март 1952 година 
Белград 

Претседател на Централното веќе па 
Сојузот на синдикатите на Југославија, 

ѓуро Салај, е. р. 

ЗА 
Т А Р И Ф А 

ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ ВО „СЛУЖБЕНИОТ 
ЛИСТ НА ФНРЈ" 

1) За мали огласи за загубени воени легитимации, 
легитимации од „Партизанска споменица 1941" за 
ордените и медалите и уверенијата за одликуванија 
се наплатува по 10 динари за секој збор, 4% данок и 
30 динари за доказен примерок. 

2) За огласи за ликвидација на претпријатијата 
од сојузно значење до 50 зборови 1.000 динари, а за 
секој натамошен збор 15 динари, данок 4с/о и за 
доказен примерок 30 динари. 

3) Службени објави на министерствата, советите 
и установите по 10 динари за секој збор, 4с/о данок и 
30 динари за доказен примерок. 
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