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Врз основа на чл. 1 од 'Законот за овластување на 
Владата на ФНРЈ за донесување уредби по праша-
њата од народното стопанство, во врска со Уредбата 
за доделување трактори, поледе-лски машини и ору-
дија на селанските работни задруги и за фондот за 
механизација и инвестициона изградба на задружното 
пол е дел стао, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот 
еа поледелство и шумарство на Владата на ФНРЈ, до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ ЗА МЕХАНИЗАЦИЈА 
И ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА НА ЗАДРУЖНОТО 
ПОЈ1ЕДЕЈ1СТВО ОД СТРАНА НА ЗАДРУЖНИОТ СО-

ВЕТ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ЗАДАЧИТЕ НА 
ФОНДОТ 

!. Општи одредби 

Член 1 
Со фондот за механизација и инвестициона из-

градба на задружното поледелство, како со општона-
роден имот, управува задружниот совет и управниот 
одбор на фондот во рамките на стопанските планови 
на селанските работни задруги, на стопанскиот план 
на фондот и на државниот стопански план. 

Задружниот совет го избираат селаноките работни 
задруги и работните колективи на претпријатијата и 
на другите стопански единици и установи на фондот. 

Задружниот совет избира и разрешува управен; 
одбор на фондот и врши други права определени со 
постоекјите прописи. 

Член 2 
Извршниот одбор на околискиот народен одбор 

врши надзор над работењето на фондот. 
Член 3 

Директорот на фондот по својот положај е член на 
задружниот совет и на управниот одбор на фондот. 

Директорот го назначува и сменува пленумот на 
околискиот народен одбор. 

Директорот на фондот за своето работење му од-
говара на околискиот народен одбор и на управниот 
одбор на фондот. 

Член 4 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 5 
Фондот ги опфакја селанските работни задруги одч 

подрачјето на еден околиски народен одбор. 
Член 6 

Задружниот совет и управниот одбор се избираат 
за година дена. 

Солунските работни задруги избираат свои прет-
ставници во задружниот совет на редовното годишно 
собрание. 

Претпријатијата и другите стопански единици и 
установи на фондот своите претставници во задружниот 

совет ги избираат спрема прописите, што важат за из-
бирање на работнички совети во државните стопан-
ски претпријатија. 

' Задружниот совет, како и неговите членови, мо-
жат да бидат оповикани и пред истекот на времето 
за кое се избирани. 

Член 7 
Членовите на управниот одбор мораат да бидат 

членови на задружниот совет. 
• > Што се однесува-до претставниците на работните 
колективи на претпријатието, стопанските единици и 
установи на фондот, што се членови на задружниот 
совет и на управниот одбор, аналогно ке се примену-
ваат прописите за управување со државните стопански 
претпријатија од страна на работните колективи. 

II. Задачи и предмет на работењето на фондот 
Член 8 

Задачите и предметот на работењето на фондот се: 
а) доделување трактори, поледелски машини и 

орудија на селанските работни задруги, вршење по-
правка на истите и снабдување со гориво и мазиво; 

б) грижа да се Изврши планот на изградбата на 
градежните обести кај селанските работни задруги, 
обезбедување и расподелба на инвестициониот мате-
ријал од централизирани извори и производство на 
материјал од локални извори; 

в) доделување стручњаци.на работа во селанските 
работни задруги во својство на задружни службеници 
како и грижа да се издигнат кадрови во селанските 
работни задруги; 

г) грижа да се набави приплоден и работен доби-
ток и садници за селаиските работни задруги; 

д) давање помош на селанските работни задруги 
за изработување на стопанските планови, за органи-
зирање и унапредување на производството и за пра-
вилното организирање на работењето. 

гј) превземање на сите потребни мерки за да се 
обезбедат« кредити кај банките за потребите на селаи-
ските работни задруги и соработка со банката што се 
однесува до контролата на извршувањето финансиски-
от план на селанските работни задруги, како и што 
се однесува до наплатата на отплатите но кредитите 
што им се доделени со посредување на фондот и на-
платување на амортизационите квоти за доделените 
трактори, поледелските машини и орудија; 

е) да ги помага селанските работни задруги во про-
давањето на нивните производи и во развивањето на 
мсгјузадружната трговија, како и во снабдувањето со 
разен материјал; 

ж) да се грижи за организационо^ зајакнување 
на селанските работни задруги и за правилното спро-
ведување на законските и другите прописи, како и за 
задружните правила; 

з) да врши книговодствена инструктажа. кај се-
ланските работни задруги; 

и) да врши ревизија ка ј селанеките работни за* 
други. 

Член 9 
Со цел да се одржат и да се искористат тракторите, 

поледелските машини и орудија фондот организира 
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мп шуи ска работилница, магацин на резервни делови и 
(паница за снабдување на селаноките работни задруги 
со гориво и мазиво за поледелските машини и орудија. 

За да се изврши инвестиционата изградба и да се 
искористат локалните извори на суровини се органи-
зираат во рамките на фондот поодделни погони (прет-
пријатија): варници, тулаани, пилани и др. 

Со цел да се унапреди задружното производство 
фондот може да организира огледни станици, расад-
ници, преработувачки работилници (млекари, подруми, 
сушилници и сл.) и др. 

Ш . Задружен совет 
Член 10 

Задружниот совет се состои од 50—120 членови. 
Бројот на членовите го определува пленумот на око-
лискиот народен одбор. 

•Сел а неки те работни задруги, како и претпријати-
јата, стопанските единици и установите на фондот де-
легираат во советот број на членови што е сразмерен 
со бројот на нивните задругари, односно со бројот 
на зашилените лица. 

Член 11 
Задружниот совет врши следни работи: 
а) донесува основен план на фондот со потврда 

на околискиот народен одбор; 
б) ги избира, дава разрешница и ги сменува чле-

новите на управниот одбор, освен директорот; 
в) му дава на управниот одбор па фондот напат-

ствија за работа, претресува неговите извештаи, доне-
сува заклучоци по истите и го одобрува работењето 
ма управниот одбор; 

г) расправу ва за работењето на директорот и за 
другите органи на фондот, како и по жалбите на се-
р и с к и т е работни задруги и донесува заклучоци по 
тие жалби, доколку за тоа не е надлежен друг др-
жавен орг^.н; 

д) ги претресува сите стопански и други пра-
шања на селанскнте работни задруги, што се здру-
жуваат, како што се: спроведување на законски про-
писи и задружни правила, предлози на стопански пла-
нови, мерки за извршување планови, организационо 
и економско јакнење и проширување на селанскпте 
работни задруги и тел.; 

гј) донесува правилник за работење на фондот; 
е) определува допринос на фондот на доходот од 

сериските работни задруги (чл. 33 ст. 2 од оваа уре-
дба:); 

ж) располага со оној дел од надпланската добив-
ка, што му се доделува на фондот за слободно распо-
лагање (чл. 33 ст. 2 од оваа уредба) во смисла »а 
прописите што важат за фондот на раководството на 
државните стопански претпријатија. 

Член 12 
Задружниот совет избира претседател од редот 

»а своите членови. 
Претседателот на задружниот совет не може да 

биде член на управниот одбор на фондот. 
Член 13 

Заседанијата на задружниот совет ги свикува и 
на нив претседава претседателот на советот. 

Заседанијата на задружниот совет се одржуваат 
најмалку еднаш во три месеца. 

Претседателот е должен да свика заседание на 
задружниот совет по барање од управниот одбор на 
фондот, од една третина на членовите на задружниот 
совет или од директорот на фондот. 

. Член 14 
Задружниот совет одлучува полноважно, ако на 

заседанието е присутно преку половина на членовите. 
IV. Управен одбор 

Член 15 
Управниот одбор се збира од редот на членовите 

на задружниот совет со мнозинство ма гласови. 

Управниот одбор се состоји од претседател И 
8—12 членови, во кои број влегува и директорот. Ди-
ректорот не може да биде претседател на управниот 
одбор. 

Бројот на членовите на управниот одбор го опре-
делува задружниот совет. 

Мандатот на членовите на управниот одбор трае 
година дена, односно до избирањето на нов управен 
одбор. 

лен 16 
Правата и должностите на управниот одбор во 

однос на фондот се особено: 
а) составање предлог на основниот план на фон-

дот и негово ускладување со стопанските планови на 
селанските работни задруги; 

б) донесување оперативни планови на фондот и 
ускладување на истите со оперативните планови на 
селанските работни задруги, контролирање како се 
извршуваат овие планови; 

в) превземање мерки за да се унапреди производ« 
ството на претпријатијата, на стопанските единици и 
установи на фондот, како и превземање мерки за да 
се спроведат заклучоците на задружниот совет. 

г) претресување по извештаите на директорот за 
работењето на фондот, давање примедби на тие изве-
штаи и давање напатствија за неговото работење. 

д) грижа за правилното работење на фондот; 
гј) предложување правилник на работењето и: 

фондот. 

Член 17 
Правата и должностите на управниот одбор ве 

однос на селанските работни задруги се особено: 
а) грижа за спроведување на сите законски про-

писи, на одлуките од надлежните државни органи, на 
задружните правила и одлуките на задружниот совет, 
а особено: за редовното одржување седници на управ-
ниот. и надзорниот одбор на селанските работни за-
други, како и за потполното учество на задругарите во 
одлучувањето за сите важни прашања на задругата', 
за сузбивање појавата ма бирократизам, самоволие, и 
ел. Во селанските работни задруги, за развивање 'на 
работната дисциплина за чување на задружниот имот 
и Д Р . 

б) превземање потребни мерки за организирање, 
зац-в рону вање и економско јакнење на селанските ра-
ботни задруги. 

в) работење да се прошират селанеките работни 
задруги на подрачјето и око ли јата; 

г) учествување во 'разработката на планските зап-
лачи што им ги дава околискиот народен одбор на 
с е р и с к и т е работни задруги,ч помагање на селанските 
работни задруги со стручњаци од фондот на друг 
начин при изработувањето на нивните основни и опе-
ративни планови; 

д) следење извршувањето на стопанските планови 
•на сел азиските работни задруги, предложува«^, одно-
сно превземање мерки и давање пом-ошт на се данските 
работни задруги за да ги извршат тие планови. 

г ј ) донесување одлуки за ревизиските извештаи. 
Член 18 

Избирањето на управниот одбор го врши задруж-
ниот совет веднаш по своето конституирање. 

Избирањето на членовите на управниот одбор се 
врши врз основа на кандидатски листи и со тајно 
гласање. 

Заедно со членовите на управниот одбор се избира 
и определен број заменици. 

Право на предложување кандидатската листа има 
една десетина од членовите на задружниот совет. 

Управниот одбор и поодделни негови членови 
можат да бидат сменети и пред истекот на времето 
за кое се избрани. 

Член 19 
Управниот одбор избира претседател о д редот н» 

своите членови. 
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Претседателот на управниот одбор руководи со 
седниците на управниот одбор и подготвува заедно 
со директорот дневен ред на седниците. 

Член 20 
Управниот одбор на фондот работи колективно 

И донесува заклучоци само на седници. 
Седниците иа управниот одбор ги свикува прет-

седателот »а управниот одбор. 
Претседателот е должен да ја свика седницата на 

управниот одбор по барање од директорот или од 
пооделни член на управниот одбор. 

Член 21 
Управниот одбор на фондот полноважно донесу** 

заклучоци, ако е на седницата присутно преку поло-
вина на неговите членови. 

Заклучоците на управниот одбор се донесуваат са 
мнозинство на гласови на присутните "членови. 

Член 22 
Членот на управниот одбор на фондот, што не ке се 

сложи со заклучок на управниот одбор, свои забеле-
шки може да му соопшти на извршниот одбор на око-
лискиот народен одбор, односно на задружниот совет 
на фондот. 

Член 23 
Членовите на управниот одбор на фондот за сво-

ето работење му се одговорни на управниот одбор на 
фондот. 

Член 24 
За да се проучат пооделни прашања и подготву-

вања на предлози во работите од овој делокруг управ-
ниот одбор на фондот може да формира одделни ко-
мисии од редот на задругарите, да свикува повремени 
конференции на претседателите на селанските работни 
задруги:, да оснива одделни комисии на бр и га дир и и 
други работоводители на производството во сел анс ки-
те работни задруги. 

Исто така управниот одбор на фондот може да 
формира одделни комисии од редот на работниците 
и службениците на претпријатијата на другите сто-
пански единици, како и од установите »а фондот по 
прашањата на работењето и унапредувањето на про-
изводството на тие единици на фондот. 

V. Директор 
Член 25 

Директорот на фондот го претставува а застапува 
фондот. 

Директорот е непосреден раководител • на рабо-
тите на фондот и дисциплински старешина на работ-
ниците и службениците на фондот. 

Член 26 
Директорот особено е должен: 
а) непосредно да раководи со извршувањето пла-

нот на фондот; 
б) непосредно да раководи со работењето на фон-

дот , 'дава јќи правец и координирајќи го работењето 
на фондот со работењето на е е лане кит е работни за-
други во смисла на постоекјите прописи, и одлуките 
•и заклучоците на државните органи на задружниот 
совет и на управниот одбор на фондот; 

в) да се грижи за правилната организација на ра-
ботењето на фондот и за извршувањето на поставе-
ните задачи; 

г) да го организира спроведувањето на донесе-
ните заклучоци на задружниот совет и управниот од-
бор на фондот; 

д) да склучува договори во име на фондот; 
гј) да се грижи за издигнувањето на кадравите 

на фондот, како и за да се спроведе планот на издиг-
нување кадрови во селанските работни задруги; 

е) да раководи со финансиското и администр лене-
ното работење На фондот. 

Член 27 
Директорот на фондот прима работници на рабо-

та и назначува службеници во фондот, освен оние, за 
кои што со одделни прописи е инаку определено, и 
донесува решение за нивните работни односи со 
фондот. 

Директорот на фондот донесува решенија за от-
кажувања. на работниците и службениците, доколку 
врз основа на општи прописи тоа пр'аво не е прене-
сено на други лица во фондот. 

Против секое решение за откажување или распо-
ред на друга работа работниците и службениците 
имаат право на приговор до управниот одбор на 
фондот, кој донесува конечно решение. 

Член 28 
Директорот на фондот врши распоред па работ-

ниците и службениците на пооделни работи и им 
определува должности. 

Работниците и службениците на фондот за своето 
работење во фондот одговорни му се на директорот. 

^ Директорот на фондот обезбедува дисциплина во 
работата и иселувањето во фондот. 

Член 29 
Директорот е непосредно одговорен за изврту-

вање на законите, на други правни прописи и на-
редби од надлежните државни органи и ја обезбедува 
нивната примена во фондот. 

Ако директорот смета дека заклучокот на управ-
ниот одбор му е противен на законот, на правните 
прописи, на плановите или наредбите на надлежните 
државни органи, должен е за тоа без одложување да 
го извести извршниот одбор на околискиот народен 
одбор, односно надлежниот државен орган, и време-
но да го запре извршувањето на заклучоците, додека 
извршниот одбор нз околискиот народен одбор, одно-
сно надлежниот државен орган не поднесе конечно 
решение. Извршниот одбор на околискиот народен 
одбор-, односно надлежниот државен орган, должен е 
да донесе свое решение веднаш, а најдоцна во срок 
од 19 дена. 

Директорот на фондот должен е да превземе 
мерки потребни за да се изврши планот и правилното 
работење на фондот од делокругот на управниот ед-, 
бор, во случај управниот одбор да не ги донесел на 
време. Директорот за превземените мерки ке го изве-
сти управниот одбор на фондот на позата с една 
седница. 

VI. Средства на фондот 
Член 30 

Фондот работи врз основа на стопанска сметка и 
има следни средства: 

а) трактори, поледелски машини и орудија доде-
лени за селанските работни задруги; 

б) средства што му ги дава државата за да набави 
нови трактори, поледелски машини и орудија за да 
им ги доделува вз селанските работни Задруги; 

в) работилници за поправање трактори, поледелски 
машини и орудија; 

г) износи што селанските работни задруги ги 
уплатуваат на име амортизација на тракторите, поле-
делските машини и орудија; 

д) средства што остварува со својата дејност; 
гј) доприноси од банката за кредитирање на зе-

мјоделските задруги, доприноси на амортизационите 
квоти и доприноси од доходот на селанските работни 
задруги. 

Висината на доприност на амортизационите кво-
ти, како к доприносите од банката за кредитирање на 
земјоделските задруги, ги определува Министерот на 
финансиите на ФНРЈ во согласност со Претседателот 
на Советот за земјоделие и шумарство на Владата на 
ФНРЈ. Висината на доп рино ст од доходот на селаи-
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ските работни задруги ја определува задружниот со-
вет на фондот со согласност од министерот на зе-

'ечието на народната република. 
VII. Завршни одредби 

Член 31 
Директорот на фондот должен е на крајот од 

работната година да изврши попис на целокупната 
актива и пасива на фондот, да состави го диши а 'за-
вршна сметка спрема постоекјите прописи и да ја под-
несе на управниот одбор на увид, кој што ке ја испита 
и прифати, ке му ја поднесе на задружниот совет за 
да ја разгледа најдалеку до 15 февруари. 

Работната година не се поклопува со календар-
ската година. 

Член 32 
При изработувањето на годишната завршна сме-

тка се утврдува остварената добивка врз основа на 
пресметаното1 производство за целиот производен 
период на претпријатието, на другите стопански еди-
ници и установи на фондот, на доприносите со др-
жавната банка за кредитирање на земјоделските за-
други, допри« о-сите на амортизационите квоти и до-
приносите за остварениот доход на селанските рабо-
тни задруги. 

• Член 33 
Ако троШковите на фондот им одговараат на тро-

шковите што се со планот предвидени, добивката се 
дели спрема планот. 

Ако е остварена натпланска добивка, 50% им се 
додаваат на средствата од кои се набавуваат неви 
трактори, поледелски пашини и орудија, а 50% му се 
даваат на фондот на слободно располагање. 

Претседателот на Советот за земјоделие и шу-
марство на Владата на ФНРЈ во согласност со Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ ке го пропише начинот 
како да се употребат овие средства. 

Член 34 
Прописи за внатрешната' организација и работе-

њето на фондовите ке донесат претседателите на со-
ветите за земјоделие и шумарство на владите на на-
родните републики. 

Поблиски прописи за спроведување на оваа уре-
дба ке донесува спрема потреба Советот за земјоде-
лие и шумарство на Владата ва ФНРЈ, кој што може 
да ги овласти советите за земјоделие и шумарство на 
владите на народните републики да донесуваат про-
писи по пооделни прашања. 

Член 35 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

23 август 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ, 
Министер на Народната одбрана 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот 

за земјоделие и шумарство, 
Мијалко Тодорович, е. р. 

473. 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за основањето 

на Комитетот за туризам и угостителство на Владата 
на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/48) Владата 
на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СОСТАВОТ НА КОМИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЛСТВО НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

1. Комитетом за турили и угостителство на Вла-
дата на ФНРЈ го сочинуваат неговиот претседател и 
како членови: 

а) Претседателите на Комитетите за туризам и 
угостителство на владите на народните републики 
Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, 
Македонија и Министерот на трговијата и на држав-
ните набавки на Владата на Народна Република Црна 
Гора; 

б) Претседателот на Комитетот за локално сто-
панство и комунални работи на Владата на ФНРЈ, и 

в) Претседателот на Централната управа на Со-
јузот на синдикатите на работниците и службениците 
на угостителското и туристичкото стопанство. 

•Р 2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

IV бр. 4281/1 
23 август 1950 година 

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

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

474. 
Врз основа на чл. 85 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

во врска со Указот за формирање Министерство на 
железниците на ФНРЈ и Министерство на саобракјајот 
иа ФНРЈ од досегашното Министерство на саобракјајо! 
на ФНРЈ, („Службен лист на ФНРЈ", бр. 108/48), про-
пису.в ам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПЛОВИ ЛАТА НА ВНАТРЕШ« 

НАТА ПЛОВИДБА 
Член 1 

За да се контролира исправноста и употребата на 
пловилата на внатрешната пловидба како и заради 
кивна евиденција, задолжително се регистрираат сите 
пловила на внатрешната пловидба што пловат под др» 
жавно знаме на Федеративна Народна Република Ју-
гославија на пловните реки, канали и езера. 

Исто така со цел на евиденција и надзор како и 
обезбедување на сигурна и несмекјава.на (пловидба на 
пловните реки, канали и езера задолжително се ре-
гистрираат и сите други пловила, како и пловните по-
стројки и пловните справи. 

Член 2 
Пловилата се регистрираат со запишување во ре-

гистер или очевидних и тоа: 
1) во регистер сите пловила со истиснување (де-

пласман) преку 20 тони. 
2) во очевидних I сите пловила со истиснување 

од 5 до 20 тони; 
3) во очевидних II сите пловила со истиснување 

под 5 тони; и 
4) во очевидник III сите пловни постројки и пло-

вни справи, како купатила, воденици, рибарски тик-
вари, докови, хангари, пристани, копачи (багери), кре-
вајќи, пловни-дигалки, пловни чекани, црпки и слично'. 

Член 3 
Министерството на саобракјајот на ФНРЈ води 

централен регистер за целата територија на Федера-
тивна Народна Република Југославија, а територијално 
надлежниот орган на Министерството на саобракјајот 
на ФНРЈ регистер односно очевидних за илов илат а од 
својот сектор. 

Министерството на саобракјајот на ФНРЈ води 
одделно, и в рем ен ен регистер во кој што се зашијуваа! 
пловилата што се изработуваат во домашните броде« 
градилиштак 
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Член 4 
Регистерот односно очевидиикот може по потреба 

да се состои о д по в е« је тетратки во кој случај поод-
делни тетратки се означуваат со римски бројеви а стра-
ните со редни броеви. 

•ј Во регистерот односно очевидникот се записуваат 
следните податоци!: 

1) име (ознака) на пловилото; 
2) ознака на уписот, иницијалите на сопственикот-

органот на раководењето, вид на пловилото, вид на 
градбата, година и место на градењето. 

3) најголема и конструктивна должина, ширина, 
висина и газење на .пловилото при празна и полна то-
варна состојба; 

4) вид на погонот и јачина во коњски сили; 
5) истиснување и носивост на пловилото по баж-

д а р е н или слична исправа (капацитет за багери и 
пловни дигалки), број а дата на баждарската исправа 
и вид на употребата на пловилото; 

6) име, презиме и место па живеењето на сопстве-
никот на пловилото односно назив и седиште на орга-
нот на раководењето; 

7) податоци за сопственоста и промената на соп-
ственоста на пловилата; и 

8) фактички и други права со кои што пловилото 
или неговиот дел е оптеретен. 

Член 5 
Пријавата за регистрација ја поднесува сопстве-

никот односно органот на раководењето на пловилото 
до територијално надлежниот орган на Министерството 
на саобракјајот на ФНРЈ. 

Со пријавата ке се дадат следни докази односно 
податоци: 

1) име или ознака на пловилото; 
2) баждарска исправа, доколку пловилото подле-

жу® а на баждарење; 
3) доказ за извршениот технички основен преглед 

на пловилото и исправноста на котловите на него; 
4) Име, презиме, занимање и место на живеењето 

на сопственикот, односно назив и седиште на органот 
на раководењето или друштвото — задругата; 

5) изјава дека пловилото не е век је регистрирано 
во некое друго место; и 

6) доказ за стечување име на пловилото. 

Член 6 
За регистрирање на пловилото надлежен е по пра-

вило оној орган на Министерството на сообраќајот па 
ФНРЈ, што е најблизок на боравокот на сопственикот 
односно на седиштето од органот на раководењето со 
пловилото. 

Ако е пловилото сопственост на пов ек је лица чиите 
боравишта се на територија надлежни на разни ор-
гани, регистрацијата може да се изврши во местото 
на еден од сопствениците по нивен избор. 

Исклучителио по молба од сопственикот односно 
• од органот на раководењето со пловилото, Министер-
ството на саобракјајот на ФНРЈ може да одобри пло-
вилото да се регистрира ка ј територијално ненадлежен 
орган ако сопственикот односно органот на раководе-
њето докаже оправданост на своето барање. 

Пловилото може да биде регистрирано само кај 
еден територијално надлежен орган. 

Член 7 
За извршената регистрација на сопственикот на 

органот — на органот на раководењето со пловилото 
територијално надлежниот орган кје му издаде патент 
на бродот — за пловилата наведени во точ. 1 чл. 2, 
односно пловидбене .дозвола за пловилата наведени 
в о т о ч . 2 и 3 н а ч л . 2 , а з а п л ОБИЛ а т а о д т о п . 4 ч л . 2 
•— потврда за регистрирањето. 

Патентот на бродот односно пловидбената дозвола, 
како и потврдата за регистрацијата се чува на пло-
вилото и мора По барање да им се покаже на над-

зорните органи на Министерството на саобракјајот на 
ФНРЈ. 

Член 8 
Секое регистрирано пловило мора да носи на обе-

те свои страни: 
Свое име или ознака, а пловилата преку 50 тони 

истиснување уште и број на регистрацијата на кој 
што му претходни назив (скратеница) на органот кај 
кого што е регистрирано пловилото и скратеница „V", 
„Југославија". 

Големината на словата на натписот е сразмерна со 
големината, на пловилото, но висината на словата треба 
да изнесува најмалку 10 см. висина и дебелината на ли-
ниите на словата 1,5 см. 

При избирањето на »мето и ознаката меродавни се 
прописите на Министерството на саобракјајот на ФНРЈ 
што се однесуваат до давањето на имиња по кате-
гориите и видовите на пловилата. 

На пловилото не може да му се даде име или оз-
нака што векје го носи друго пловило. 

Член 9 
Територијално надлежниот орган штом ке му из-

даде патент на бродот веднаш кје го извести за тоа 
Министерството на сообраќајот на ФНРЈ за да се за-
пише логичното пловило во централниот регистер. 

Извештајот треба да ги содржи сите податоци од 
точ. 1—8 на чл. 4 од овој правилник. 

Член 10 
Сите домашни бродоградилишта должни се да му 

го пријават на Министерството на саобракјајот на ФНРЈ 
секое ново градење на пловило со истиснување преку 
20 тони што и е наменето на внатрешната пловидба, 
за да се запише во времениот регистер. 

Пријавата содржи: 
1) вид на пловилото, 
2) сопственик односно инвеститор пловилото, 
3) ден на почетокот на градењето, и 
4) планираното време за градење. 

Член 11 
Сопственим1 — органот на раководењето со пло-

вилото должен е во срок од 10 дена да му ја пријави 
на органот кај кого што е регистрирано пловилото 
секоја настаната промена, а особено: 

1) промена на своето пребивалиште односно се-
диште; 

2) промена на сопственоста односно на органот на 
раководењето со пловилото и на другите фактични 
пра^а на пловилото; 

3) промена на името или на ознаката од плови-
лото; и 

4) промена на техничките и конструктивните свој-
ства на пловилото. 

Надлежниот орган со записувањето на пријаве-
ната промена во регистер — очевидник на пловилото 
врз основа на соодветно правосилно решение — на 
доказ, које ја запише настанатата промена и во па-
тентот на бродот односно во пловидбената дозвола,. 

За промената во патентот на бродот територијално 
надлежниот орган кје го извести Министерството на 
саобракјајот на ФНРЈ. 

Член 12 
Кје се бришат од регистерот — очевидникот на 

плОБИЛата ка ј територијално надлежниот орган: 
1) пловилото што кје пропадне или кје стане неу-

потребиво за натамошна пловидба; и 
2) пловилото што кје биде продадено во стран-

ство. 
Бришењето се врши врз основа на пријава од соп-

ственикот односно од органот на раководењето, кој 
што е должен во срок од 10 дена од настанатиот слу-
чај да направи пријава. Со пријавата мора да се врати 
и патентот на бродот односно плозидбената дозвола. 
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I ериторијално надлежниов орган за извршеното 
бришење ије го извести Министерството на саобракја-
>01 на ФНРЈ заради бришење во централниот реги-
стер, 

За бришењето на пловилото од регистер — оче-
видних, на сопственикот — на органот на раководе-
њето му се издава потврда. 

Член 13 
Во срок од 30 дена по влегувањето во сила на 

овој правилник има да се пријават сите нерегистри-
рани пловила што пловат под државно знаме на Фе-
деративна Народна Република Југославија, како и дру-
гите пловила и пловните постројки и справи на тери-
торијално надлежниот орган, односно плови лат а во 
изградба на Министерството на саобракјзјот на ФНРЈ 
заради регистрирање. 

Член 14 
За прекршок на одредбите од овој правилник каз-

ните се и зре чу наат по прописите од Уредбата за пре-
кршоците на пловидбеиите прописи и прописите на 
безбедноста на внатрешната пловидба. („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 67/49). 

Член 15 
Овој Правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 5908 
21 август 1950 година 

Белград 
Министер на саобракја јот на ФНРЈ, 

Влада Зечевич, е. р. 

4 7 5 . 

Врз основа на чл. 2 ст. 3 од Уредбата за тето-
в к а т а по с в р з н и т е цени („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/50), и Решението за користење на боновите со 
кои што се купува стока во трговијата по сврзаните 
цени за да се купи стока во слободната продажба 
( . . С л ? ч лист на ФНРЈ", бр. 50/50). прописувам 

Н А 11 А 1 С Т В И Е 

ЗА НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ НАКНАДА НА ГРГ0-
ВИ НСК И ТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПОПУСТОТ ШТО 
ИМ ЈЕ ДАДЕН НА КУПУВАЧИТЕ ПРИ КУПУВАЊЕТО 
НА СТОКА ОД СЛОБОДНА ПРОДАЖБА СО КОРИ-
СТЕЊЕ НА БОНОВИ СО КОИ ШТО СЕ КУПУВА 

СТОКА ВО ТРГОВИЈАТА ПО СВРЗАНИТЕ ЦЕНИ 

1) Грбови ноќите претпријатија на мало. кога сто-
ката што се навогја во слободна продажба по сло-
бодно формирани цепи, ја продаваат со намалевме 
предвидено во Решението за користење на боновите 
со кои што се купува стока во трговијата по сврза-
ните цени за да купат стока во слободна продажба, 
имаат право на накнада (регрес) за разликата помегју 
продавната цена на стоката во слободната продажба 
и примениот износ од потрошачот (40% од продав-
ната цена) во -тотови пари односно во бонови. 

2) Трговински^ претпријатија поднесуваат бара-
ње за накнада до надлежната филијала на Народната 
банка со налог на Образецот бр. 153 десетодневно и. 
тоа: до 13-иот во месецот за разликите што настанале 
во првата декада, до 23-иот за разликите што наста-
нале во втората декада и до 3-иот во следниот месец 
за разликите што настанале во третата декада. 

3) Подносителот на барањето со налогот задол-
жително ги приложува купоните од боновите, со кои 
што потрошач ите купувале стока во слободната про-
дажба, снабдени со печат на Народната банка или 

поштата, налепени на табаци на начинот што е про-
писан за правдањето во трговијата по сврзаните цени, 
односно потврдата — пресметка за предадените бо-
нови на Народната банка (образец бр. 1235), 

Вакво поднесување на бонови служи во едно и 
наместо извештајот предвиден во точ. 4 од Решението 
за користењето на боновите со кои што се купува 
стока во трговијата по с в р з н и т е цени за да се купи 
стока во слободна продажба. 

4) Врз основа на поднесеното барање за накнада, 
однога ке се провери исправноста на истото, фили-
јалата на Народната банка и одобрава на текукјата 
сметка на т о г о а н с к о т о претпријатие (подносителот 
на барањето) номинална вредност на поднесените 
бонови наголемена со 50%. 

5) Филијалата на Народната банка ке ги ликви-
дира овие регресни барања на терет на сметката бр. 
800574 регрес за попуст во слободна продажба". 

6) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применува 
со денот на влегувањето во сила на Решението за ко-
ристењето на боновите со кои што се купува стока 
во трговијата по с в р з а в т е цени за да се купи стока 
во слободна продажба. 

Бр. 23076 
23 август 1950 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

. Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 
инж. Милентије Попович, е. р. 

4 7 6 . 

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за контролата 
на извозот и увозот „Службен лист иа ФНРЈ", бр. 
10/48, т - " —ам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА И ЗДРУЖЕСТВАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО СЕ ЗАСНИВААТ НА ИЗВОЗ 

И УВОЗ 

1) Со извоз и увоз можат да се занимаваат само 
оние државни стопански претпријатија, претпријати-
јата на задружните и општествените организации, како 
и здружествата на проидв-одителните претпријатија 
што ке се регистрираат кај Министерството на надво-
решната трговија на ФНРЈ 

2) До 15 септември 1950 година има да се реги-
стрирав' ка ј Министерството на надворешната трго-
вија на ФНРЈ следните претпријатија и здружестза: 

а) сите државни стопански претпријатија и 
здружествата на производителните претпријатија на 
кои што извозот и увозот им е предмет на редов-
ното работење; 

б) сите претпријатија што имаат по планот 
предвидени задачи на извоз и увоз; 

в) сите други претпријатија на кои што изво-
зот и увозот не им се предмет на редовното работење 
и кои што немаат со планот определени задачи на 
извоз и увоз но кои што ке ја образложат потребата 
за да вршат работи на извоз и увоз. 

3) Сите извозници и увозници од точката 2 на 
оваа наредба ке поднесат пријава за регистрација со 
образложување на своето барање до Министерството 
за извоз и увоз на односната народна република, 
(односно до комитетот за надворешна трговија на 
Народна Република Црна Гора), кое со свое мнение 
пријавата ке ја испрати до Министерството на надво-
решната трговија на ФНРЈ за да реши. 

Сојузните производител!«! претпријатија и здру-
ж е н а т а на производителните претпријатија ке подне-
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суваат пријава за регистрација непосредно — до Ми-
нистерството на надворешната трговија на ФНРЈ, 

4) Прија илка за регистрација треба да содржи 
следни податоци: 

а) точен назив (фирма) и седиште; 
б) точна адреса, поштенски фах, телеграфска 

адреса, главни броеви на телефонот и број на бан-
ковната смел ка; 

в) податоци за филијалата или за з а е д н и -
штвото во земјата и во странство, нивните точни 
адреси, поштенски фах главни броеви на телефонот; 

г) дата и број на регистрацијата како и назив 
на органот кој што претпријатието односно здруже-
н о т о го регистрирал и број на службениот лист во 
кој што е објавена регистрацијата; 

д) од кој вид е претпријатието (трговско про-
изводително, откупно ити.); 

гј) да ли е претпријатието односно здружество-
то во планска надлежност на сојузните, републичките, 
покраинските, обласните или локалните органи од-
носно да ли е претпријатието на задружните или 
општествените организации; 

- е) предмет на работењето; 
ж) артикли со кои што претпријатието односно 

з д р у ж е н о т о редовно ги врши работите на увоз и 
извоз; 

з) висината на смртните средства на претпри-
јатието; 

и) име и точна адреса на раководителот на 
претпријатието односно з д р у ж е н о т о ; и 

ј) кои лица се овластени полноважно да го 
потписуваат претпријатието односно з д р у ж е н о т о . 

5) Извозниците и увозниците регистрирани кај 
Министерството на надворешната трговија во смисла 
на оваа наредба, должни се сите промени што се 
однесуваат до податоците од тон. 4 на оваа наредбу 
што настанале во текот на нивното извозничко и уво-
зничка работење да ги испратат до Министерството 
на надворешната трговија на ФНРЈ. 

6) Сите претпријатија и з д р у ж е н а штб се зани-
маваат односно што сакаат да се занимават со рабо-
тите со извоз и увоз, основани после влегувањето во 
сила на оваа наредба, должни се. исто тако, да се 
регистрираат по прописите од оваа наредба во срок 
од 30 дена од денот на своето основање. 

7) Сите извозници и увозници што ке ги реги-
стрира Министерството на надворешната трговија на 
ФНРЈ во смисла на оваа наредба, ке добијат одделни 
одобренија врз основа на кои што ке вршат работи 
на извоз и увоз. 

8) Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за регистрација 
на стопанските претпријатија што се занимаваат со 
работи на извоз и увоз бр. 62705 од 6 декември 1947 
година, „Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/47), а со 
денот 15 септември 1950 година престануваат да ва-
жат сите одобренија за вршење работите на извоз и 
увоз издадени врз основа на истата наредба, така да 
до сега регистрираните извозници и увозници имаат 
повторно да поднесат пријава за регистрација на на-
чинот што е описан во оваа наредба. 

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

Бр. 33289 
24 август 1950 година 

Белград 
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Попович, е. р. 

4 7 7 . 
Врз основа на чл. 57 став 3 од Основниот заков 

за државните стопански претпријатија, а со це;& да се 
контролира извршувањето на планот на стоковиот 
промет, планот на трговските претпријатија што вршат 
промет со стока од широко трошење, а во согласност 
со Претседателот на Советот за промет со стока на 
Владата на ФНРЈ, пропису вам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СОСТАВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ МЕСЕЧНИ ИЗ-
ВЕШТАИ ОД СТРАНА НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА ШТО ВРШАТ ПРОМЕТ СО СТОКА ОД 
ШИРОКО Т Р О Ш Е Њ Е 

1. — Сите државни трговински претпријатија, прет-
пријатијата на задуржните и општествените организации 
и стопанските единици (задругите, потполните служби 
на работничките снабдувања, индустриските продав-
ници и слично — во натамошниот текст '„трговински 
претпријатија") што вршат промет со стока од ши-
роко трошење, должни се најдоцна до 25-иот во 
следниот месец да состават месечен извештај за изво-
рите и состојбата на обртннте средства, прометот на 
стоката, т р о ш к о в н е и финансискиот резултат. 

2. — Извештајот од претходната точка се состава 
на проиисаниот образец Ми/6, што го чини составниот 
дел од оваа наредба. Тој се состава од месечниот 
бруто биланс што е изработен врз основа на книго-
водствените податоци на претпријатието, а шт 0 се 
однесува до прометот на стоката по видовите на про-
дажбата (за обезбедено снабдување, во продавањето 
по сврзани цени, во слободна продажба) и што се 
однесува до податоците што се внесуваат во У-иот 
дел од извештајот, врз основа на евиденцијата и одо-
брениот (годишен трсмесечен односно утврдениот 
месечен) план на претпријатието. 

Приложениот образец на извештајот заснован е на 
контниот план што е прописан за трговијата, заради 
што во истиот се внесени „број на; контото" (колоната 
2) и „назив на позицијата" (колоната 3) од тој контен 
план. Метју то а земјоделските 'задруги што вршат про-
мет со стока од широко трошење и што водат книги 
по одделниот контен план што е прописан со Напатстви-
ето за водење книговодството кај земјоделските за-
други („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/49) должни се 
исто така да состават извештај на прописаниот обра-
зем Ми/6, со тоа што во колоните 2 и 3 ке ги внесу-
ват соодветниот „број на контото" и „назив на пози-
цијата (сметката)" што му одговараат на п р о п е а н и о т 
план на тие задруги. 

3. — Составениот месечен извештај трговинските 
претпријатија му го поднесуваат на кредитното прет-
пријатие (филијала на Народната банка односно на 
комуналната банка), кај кого што имаат текукја•сметка. 

Трговинските претпријтија кои што спрема подато-
ците и составениот извештај не го извршиле определе-
ниот план на стоковиот промет и касениот план по 
текот на 1 примање, или кои што не ја оствариле пла-
нираната позитивна разлика во трошковните на тргови-
јата и планираната пазаришна добивка, односно кај кои 
што се појавува непредвидена загуба или ка ј кои што 
определениот коефициент на брзината на свртувањето 
на средствата се намалува (го намалува свртувањето) 
во однос на планираната, — должни се заедно со ме-
сечниот извештај на надлежното кредитно претпријатие 
да му поднесат и објаснение во кое што ке ги изнесат 
причините и ке ги истакнат карактеристичните моменти 
поради кои дошло до ова. Доколку претпријатието 
финансирало капитална изградба и ненаменски ги тро-
шило смртните средства, или доколку за трговијата по 
^врзаните цени односно за слободна продажба ја 
продавало противно на нејзината намена — должно е 
во назначено™ објаснување да го наведе тоа. Исто 
така должно е во тоа објаснување да го наведе своето 
вишо стопанско здружество или друг орган ако е 
евентуално по нивен налог вршено ненаменското 
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трошење на сортните средства, одосно ако е про-
давана стока противно на нејзината намена. 

4. — Надлежното кредитно претпријатие од пред-
ходната точка должно е веднаш, а нај,више во срок од 
5 дена по приемот на поединачните месечни извештаи 
од трговинските претпријатија од своето подрачје, да 
состави сопирен преглед на месечните извештаи. 

Во исто време надлежното кредитно претпријатие 
должно е податоците од примените објаснувања за 
причините на неизвршувањето на планот, ненаменско-
то трошење на средствата и продавањето на стоката 
по видовите противно на нејзината намена, по потреба 
да ги провери и врз основа на тоа да поднесе свој 
извештај. Во тој извештај тоа ке изнесе против кои 
претпријатија се превземени мерките од точката 2 на 
Наредбата за блокирање на) текукјите сметки на трго-
с»кеките претпријатија во случај на нередно стоково 
и финансиско работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
47/50). 

Вака составениот извештај заедно со ©(збирниот 
преглед на месечните извештаи филијалата на Народ-
ната банка односно комуналната банка го испракја до 
надлежната централа на Народната банка за народната 
република и до .околината (градската) координаци-
она комисија', 

5. — Надлежната централа на Народната банка за 
наредната република кога ке ги прими од своите фили-
јали собирните прегледи на месечните извештаи од нив-
ните извештаи должна е веднаш а најдоцна во срок од 
7 дена по приемот на овие прегледи да состави сумарен 
преглед на месечните извештаи за целата територија 
на својата република и заедно со извештајот од прет-
ходната точка да го испрати во по еден примерок: до 
советот за! промет со стока на своја република, д о 
Главната централа на Народната банка на ФНРЈ, до 
Министерството на финансиите на ФНРЈ и до Советот 
за промет со стока на Владата на ФНРЈ. 

6. — Првиот месечен извештај во смисла па оваа 
наредба со кој што се опфакја состојбата од почетокот 
на 1950 година до крајот на месец јули (колоната 4 од 
извештајот) и состојбата на крајот на месецот август 
(колоната 5 од извештајот) сите трговински претпри-
јатија и стопанските единици што вршат промет со 
стока од широко трошење должни се да го состават и 
да го поднесат до надлежната филијала на Народната 
банка односно на комуналната банка најдоцна до 30 
септември 1950 година, а месечните извештаи за след-
ните месеци во срокот што е предвиден в 0 точката 1. 

7. — На трговинските претпријатија и на другите 
стопански единици што вршат промет со стока од ши-
роко трошење надлежните кредитни претпријатија 
нема да им издаваат пари за платите за следниот месец 
ако во определениот срок, па ни до денот на подне-
сувањето на барањата за плати, не го испратиле ме-
сечниот извештај што е прописан со оваа наредба. З а 
тоа кредитното претпријатие веднаш ке го извести ви-
шото стопанско здружество односно надлежниот орган, 
што е должен најдоцна во срок од 5 дена да превземе 
мерки за да се состави и поднесе извештаи како не би 
останале без плати работниците и службениците. 

Доколку више стопанско здружеетво односно на-
длежен орган од обективни причини (големи заостато-
ци во книговодството кај поодделни претпријатија, а 
особено кај задругите, што настанале поради недоста-
ток во стручни кадрови на овие и слично) не би бил 
во можност во дадениот срок од 5 дена да је осигури 
изработката на месечниот извештај, должен е тие при-
чини да ги подвлече во барањето што за претпријатија-
та од локално значење и за задругите веднаш ке му 
поднесе на поверенството за финансии«-! на околискиот 
народен одбор (градскиот народен одбор), а за дру-
гите претпријатија на надлежното министерство на 
финансиите, баоајкји да тоа му издаде налог на кредит-
ното претпријатие да ја симне ' забраната од парите 
за плати на работниците и службениците на 
претпријатието за тој месец. Ваков налог да се симне 

забраната од парите за платите на работниците и слу-
жбениците на истото претпријатие односно стопанската 
единица, поверенството за финансии на околискиот 
народен одбор (градскиот народен одбор) не може 
повекје да ја повторува до крајот на годината. 

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

Бр. 6180 
25 август 1950 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 
инж. Милентије Попович, е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател 
На советот за промет со стока. 

Осман Карабегович, е. р. 
Ми/6 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
за изворите и состојбата на обртните средства, про-
метот па стоката, т а т к о в и т е и финансискиот ре-
зултат на трговинско™ претпријатија 
во со состојбата на крај 

на месецот 1950 година 

Назив на позицијата 

2 791 
3 701 

до 
ДО 

4 
5 730 де 
6 710 де 

745 де 
и 771 

7 910 и 

I ДЕЛ — ИЗВОРИ НА 
ОБРИШИТЕ И ДРУГИТЕ 
СРЕДСТВА ВО ПАСИВАТА 

790 Фонд на обртните сред-
ства — — — —• 

799 Сите други фондови —• 
709 Обврски за кредит на на-

родната (комуналната) 

780 Интерни 
739 Обврски 
729 
749 

Сите други обврски 
911 Вонредни и неработни: 

приходи — — { 
940 Постигната заштеда 

Вкупно 1-иот дел 

пресметки — — 
спрема буџетот 

1 600 до 

2 310 и 
до 334 

3 100 
4 101 

II ДЕЛ — НОРМИРАНИ И 
ДРУГИ СРЕДСТВА ВО 

АКТИВАТА 
605 Стокови запази (намалени 

за неостварениот рабат 
и маржа — контото 691) 

320 

102 
280 
110 
190 
и 270 

до 
до 

148 
199 

Разен потрошен материјал 
. и ситен инвентар (на-

мален со исправката на 
вредноста) — 

Благајна — — 
Народна банка — редо-

вен конто — 
Други парични средства 
Интерна пресметка 

Средства во пресметката и 
други средства во акти-

Страна 884 — Број 52 



Среда, 30 август 1950 СЛУЖБЕН ЛИСГ Број 52 — Страна 885 

Број на 
контото Назив на позицијата 

8 900 и 901 Вонредни и неработни ра-
сходи — -г- — — 

9 95С Вишок на расходите (не-
предвидена загуба) т—' — 
Вкупно Н-иот дел 

1 623 и 

2 622 

3 620 

4 950 

III ДЕЛ — ПРОМЕТ 
624 Продажба (реализација на 

стоката од шир. тро-
шење) — — 
а) за обезбедено снабду-

вање — 
б) по ©врзаните цени — 
в) во слободна продажба 

Продажба на стоката за 
вонпазаришно трошење 

Продажба на стока во 
мегјугргрвскиот промет 

Вишок на расходите — 
Вкупно Ш-иот дел 

1 606 

2 602 

3 410 
4 400, 

430 
5 460 
6 960 
7 130 

8 139 

IV ДЕЛ — НАБАВНА 
ЦЕНА НА ПРОДАДЕНАТА 
СТОКА ТРОШКОВИ И 

РЕЗУЛТАТ 
и 604 Износ на продадената ин-

дустриска стока ло на-
бавната цена — 

Износ на продадената 
стока од приватниот сек-
тор но набавната цена — 

и 415 Платни фонд — . 
471 470 
до 459 Други трошкови 
до 464 Пресметани доприноси — 

Постигнатата заштеда — 
Остварениот данок на про-

мет на производи 
Остварена пазаришна до-

бивка — — 
Вкурно 1У-иот дел 

V ДЕО — ПОДАТОЦИ ЗА 
АНАЛИЗА 

1 Планот на стоковиот промет изнесува 
Дин. 

Од тоа: 
а) за обезбедено снабдување Дин. — 
б) по ©врзаните цени Дин. 
в) во слободната продажба Дин. — 

2 Со планот определените индивидуални 
трошкови изнесуваат Дин. 

Од тоа: 
а) платни фонд Дин. — 
б) другите трошкови на трговијата 

Дин. 
3 Планираната позитивна разлика на тро-

шковите на трговијата изнесува Дин. 
4 Планираниот данок на промет на про-

изводи изнесува Дин. — -
5 Планираната пазаришна добивка изне-

сува Дин. — — — 
6 Планираниот коефициент на брзината 

на свртувањето е — — > 

7 Каоениот план по текот на 1 „примање" 
извршен е со % — — 

8 Капениот план по текот 5, 6 и 7 „изда-
вања" извршен е со % — — 

9 Сопствени финансирања на капиталната 
изградба и друго ненаменско троше-
ње на обртиите средства изнесува 
Дин. — . _ 

10 Стока наменета за обезбедено снабду-' 
ѕ вање или за трговија по сврзаните 

цени продадена а во слободна про-
дажба за износ од Дин, — — 

11 Стока наменета за слободна продажба 
продадена е во обезбеденото снабду-
вање или во трговијата по сврзаните 
цени за Дин. — — — 

12 Бројна состојба на работниците и на-
местениците изнесува Дин. 

— — — — — — 1950 год. 
во 

Шеф на сметководството, Директор на претпријатието, 

ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 

1. Образецот се пополнува од месечниот бруто 
биланс. Податоците во извештајот мораат да им 
одговараат на фактичните податоци во книговод-
ството на претпријатието. 

2. Првиот дел од извештајот се билансира со вториот 
дел, а третиот .со четвртиот. 

3. За да би се добил износот на „продадена стока 
по набавната цена" што треба да се внесе во 
четвртиот дел на извештајот под редниот број 1 
и 2, потребно е од в ек је пренесените салда од 
контата од групата 62 на страната што побарува 
од соодветните конта од групата 60 предходно да 
се одбие износот остварен од рабати и маржи 
искажан на контото 470. 

4. Податоците за висината на планираниот стоков 
промет претпријатието ги пополнува врз основа 
на одобрените тромесечни планови и врз основа 
на утврдените месечни оперативни планови. На 
пример, кога се пополуваат месечните извештаи за 
август 1950 година податоците за планот на сто-
ковиот промет кои се внесуваат во колоната 5 
од У-иот дел треба да се пополни од одобрените 
планови за I и II тромесечје 1950 година и да се 
натолемат со прометот од утврдениот оперативен 
план за месецот јули 1950 година. На сличен начин 
се пополнуваат и другите податоци искажани под 
редниот број 1 — 5 од У-иот дел "-1 извештајот. 

4 7 8 . 

Врз основа на чл. 44 од Правилникот за проекти-
рање на железничките инвестициони обекти („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 44/49 и чл. 19 од Правилни-
кот за градење железнички инвестициони обекти 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 78/49), а во согласност 
со Претседателот на Советот за енергетика и екстрак-
тивпа индустрија на Влалата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ПРОЕКТИРАЊЕТО И ГРА-
ДЕЊЕТО НА ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ НА МЕСТАТА 

НА КРСТОСВАЊЕ СО ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРУГИ 
Општи одредби 

1) Прописите од оваа наредба важат за проекти-
рање и градење електрични! водови на местата на 
крстосвањето со железничките пруга иа ја&ћиот сао-
б р а ћ а ј под раководството на Министерството на же-
лезниците на ФНРЈ и со обектите и постројките ш к 



СЛУЖБЕН ЛИС! 

им припаѓаат , како и со индустриските пруги и ко-
лосеци. кои што имаат непосреден приклучок на овие 
пруги т. е., .приклучок што овозможува непосредно пре« 
минување на возила (чл. 1 од Правилникот за про-
ектирањето на железничките инвестициони обекти. 

2) Градењето на електричните водови на местата 
на кретосвање со железничките пруги ке се изведува 
по техничките пр оган е и што ги донесува Претседа-
телот на Советот за енергетика и екстрактивна инду-
стрија на Владата на ФНРЈ, во согласност со Мини-
стерот на железниците на ФНРЈ. 
Градење на нови електрични водови на местата на 

крстосЕлље со п о с т о е в т е железнички пруги 
3) Инвеститорот што има намерение да гради 

електричен вод што ке се крсто сув а со постоењата 
железничка пруга, должен е да му испрати на Мини-
стерството на железниците на ФНРЈ преку територи-
јално надлежната дирекција на железниците писмен 
предлог за градење вод на местото на крстосвање, за 
да добие начелна согласност. 

Предлогот треба да содржи: 
а) широк појас на крстоовање, со назначување 

на километражата на оние точки од пругата што го 
ограничуваат тој појас: 

б) технички карактеристики на електричниот 
вод на местото на крстосвањето и тоа : 

номинален напон, вид на струјата, фреквентна и 
број на превозниците, вид и. материјал на столбовите, 
материјал, пресек и карактеристика на гасоводни циге; 

в) предвиден срок на траењето на уредбата на 
местото на крстосвањето. 

Предлогот се поднесува во 3 примерка. 
4) Министерството на железниците на ФНРЈ, од-

носно од него овластениот орган за раководење со 
железници ке го проучи предлогот на крстосзањето 
од гледна точка на безбедноста на железничкиот сао-
б р а ћ а ј и од перспективниот развиток на железниците 
и ке му издаде на инвеститорот во што 'пократок срок 
образложено решение со кое што дава пача ина согла-
сност со подадениот предлог или го одфрлува. 

Во случај да го отфрли предлогот, Министер-
ството па железниците на ОНРЈ ке предложи друго 
место за крстоовање, што поблиску до предложениот 
појас, или друг начин на изведување на уредите на 
местото на прелевањето . 

Ако перспективниот развиток на железниците ба-
ра, Министерот на железниците на ФНРЈ може срокот 
на постоењето на предложеното крстосвање да го 
ограничи на определен временски период, што мора 
да биде назначено во решението. 

Против решението што го демнее ол овластениот 
орган на раководењето на железниците, инвеститорот 
може да подаде жалба во срок од 8 дена до Мини-
стерот на железниците на ФНРЈ. 

5) Инвеститорот е должен решението за напад-
ната согласност да го приложи кон идејниот проект 
кота ке го испраќаа истото до надлежната комисија 
за ревизија на идејните проекти. 

6) Пред да се упати главниот проект од целиот 
вод на ревизија, инвеститорот е должен на Министер-
ството на железниците на ФНРЈ да м>у го испрати 
преку територијално надлежната дирекција на желе-
зниците техничкиот елаборат на крсто сван,ето во два 
примерка. Елаборатот треба да содржи: 

а) технички опис, 
б) ситуација во сразмера 1 : 500, 

в) попречен Зпрофил во сразмера 1 : 200, за 
исниа и I : 500 за должина, 

г) детал од закачување на проводинкот; 
д) цртеж на столбовите во сразмера 1 : 50. 
гј) статичка пресметка на столбовите. 

7) Министерството на железниците на ФНРЈ од-
носно од него овластениот орган за раководење со 
железниците, одкога ке го прегледа техничкиот ела-
борат на крстосвањето, на инвеститорот му издава 
во што п о д а т о к о т еран решение со кое што му дава 

своја конечна согласност за да се иззодат работите 
на местото на крстосвањето спрема поднесениот тех-
нички елаборат (вракја јк ји му еден од заверените 
примероци на истиот), или не сака да даде своја 
согласност давајкји забелешки на техничкиот елабо-
рат. 

Решението за конечната согласност составен е дел 
на проектниот елаборат од целиот вод. 

Против решението со кое што овластениот орган 
за раководење со железниците става забелешки на 
техничкиот елаборат на крстоовањето, инвеститорот 
може да подаде жалба во срок од 8 дена до Мини-
стерството на железниците на ФНРЈ. 

Решението со кое што се дава конечна согласност 
за да се изводат работите на местото на крстосва-
њего, има воедно и значение на градежна дозвола 
за работите што би требеле да се изведат на желе-
зничкото подрачје (чл. 4 од Правилникот за градење 
железнички инвестициони обекти). 

8) По извршената ревизија на главниот проект на 
целиот вод о д страна- на надлежната комисија за ре-
визија на главните проекти, инвеститорот е должен 
да и испрати на надлежната дирекција на железниците 
одобрен технички елаборат на крстосвањето (без 
статичка пресметка на столбовите) , во 4 примерка, 
и да ја извести најмалку 10 дена порану, кога ке поч-
не" со градењето на водот на местото на крстоова-
њето. 

При градењето изведувачот е должен, заради 
безбедност на железничкиот с а о б р а ћ а ј и работниците, 
строго да се придржува до напатствијата добиве :т од 
надлежните железнички органи 

Овие органи се должни, во согласност со изве-
дувачот, да ги превземаат сите мерки што се по-
требни работите да се извршат без непотребно задр-
жување и со што помалку с м е ќ а в а њ е на железнич-
киот саобраћа ј . 

9) Инвеститорот е должен, најмалку 10 дена пред 
ставањето наводен под напон, за тоа да ја извести? 
надлежната дирекција на железниците. Дирекцијата 
на железниците има право преку своите стручни слу-
жбеници да изврши технички преглед на изработе-
ниот вод на местото на кр стоев ањето. 

Ако при -прегледот се утврдат отстапување од 
одобрениот технички елаборат на крстосвањето или 
недостатоци во извршувањето на работите на местото 
на крстоавањето што би можеле да предизвикаат 
опасност по безбедноста на железничкиот с а о б р а ћ а ј ; 
на инвеститорот к је му се забрани да го стави водот 
под наиод додека не се отстранат утврдените недо-
статоци. 

Ако отстапувањата од техничкиот елаборат или 
други недостатоци не предизвикуваат опасност но1 

железничкиот с а о б р а ћ а ј , дирекцијата на железни-
ците може да побара од инвеститорот да ги одстрани 
после ставањето на водот во напон во што пократок 
срок. 

Против решението на дирекцијата на железниците 
инвеститорот може да гаоддаде жалба во срок од 8 
дена до Министерот на железниците па ФНРЈ. 

10) Инвеститорот на електричниот вод должен е 
да му ги накнади на Министерството на железниците 
•на ФНРЈ трошховите за извршените работи и евен-
туално превземените мерки за да се осигури желе- 1 

зничкото подрачје во врска со градењето на водот. 
Градење ка нови железнички инвестициони обекти на 
местото на п р е л е в а њ е т о со посто ек ј -» ге електрична 

водови 
11) Ако- градба на нова железничка пруга иди 

градба на постоењата железничка пруга за да се пре-, 
устроји, дополни, прошири или осигура истата (чл. 1 
ст. 2 од Правилникот за проектирање же лези ички ин-
вестициони обекти), пресечува или на друг начин за -
дира во постоечкиот електричен вод, инвеститорот на 
железничкиот 'инвестиционен сбект е должен на терет, 
на својот инвестиционен кредит да изврши и проекти* 
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раље и градење на оние преправања и други евен-1 
дуални мерки за осигурување на ово ј вод, што мо-
раат да ое превземаат за да се обезбеди железнич-
киот саобраћа ј . 

12) Инвеститорот на железничкиот обект должен 
е врз основа на одобрениот идеен проект, односно 
програмата на изградбата (ка ј градби на п о с т о е в т е , 
железнички пруги од помал обем и значење, ка ј кои 
спрема чл. 10 од Правилникот за проектирање же-; 
лезнички инвестициони обекти не се работи идеен 
проект), да му испрати на органот што управува 
(сопственикот) со електричниот вод план на трасата 
на местото на крстосвањето, односно план на лока-
цијата на ефектот во сразмера 1 :-2000, со назначу-
вање бројот на столбовите што ги опфакја местото на 
крстосвањето, со потребни технички податоци за про-
ектираниот железнички обект и со предлог за на-
чинот како да се изводат работите на преправањето 
на електричниот вод. 

13) Органот на раководењето (сопственикот) со 
електричниот вод ке му достави на инвеститорот на 
железничкиот обект во што пократок срок своја со-
гласност еди, предвиденото кр сто св ање односно свои 
забелешки, 

14) Инвеститорот на железничкиот обект дот-
жен е, со главниот проект на железничкиот инвести-
ционен обект, да и испрати на ревизија на Комиси-
јата за ревизија на главните проекти при Министер-
ството на железниците на "ФНРЈ и проектен елаборат 
за да се преправи односно да се осигури електрич-
ниот вод на местото »а крстосвањето. Ово ј проектен 
елаборат се ревидира заедно со главниот проект на 
железничкиот 'инвестиционен обект. 

Органот на раководењето со електричниот вод ке 
се повика, заради учествување во ревизијата на наве-
дениот проектен елаборат, да упати во напред наве-
дената комисија свој претставител на ко ј што, како 
на член на комисијата, му и о п ц и ј а ат сите права пред-* 
видени во чл. 17 односно 18 од Правилникот за про-
ектирање на железничките инвестициони •сбектп. 

15) Приемот на извршените работи на преправа-
њето односно осигурувањето на електричниот вод на 
местото на крстосвањето се врши спрема одредбите 
на чл. 10—14 од Правилникот..за градење железнички; 
инвестициони сбекги, со тоа во комисијата за прием-
на извршените работи да влегува како член, во свој-* 
•ство на претставник од инвеститорот (чл. 11 ст. 1 
точ. 2 и чл. 12 од наведениот правилник), и претста-
вителот на органот за раководење со водот. 

Наведената комисија издава и дозвола за употреба 
* (чл. 18 од наведениот правилник). 

15) Врз основа на записникот за извршениот 
прием органот на раководењето со водот ги прима 

• на раководење извршените работи на преправањето 
видоско осигурувањето на водот, со чија што вред-
ност се н а г о л е м у в а ^ неговите основни средства. 
Инвеститорот на железничкиот инвестиционен оЅект 
не ја активира вредноста на овие работи, извршени за 
сметка на неговиот инвестиционен обект. 
Одржување и обнова ил електр:пчлот вод на местото 

ка крсто-свањсто со железничката пруга 
17) Органот на раководењето ('сопственикот) со 

електричниот вод што се крсто сув а СЈ железничката 
пруга (со железнички обекти или постројка, должен 
е постојано да се грижи за редното одржување на 
водот на местото на крстосвањето, како со време не 
би се намалила неговата механичка и електрична 
сигурност. Надлежните органи на железниците ке вр-
шат повремена контрола на исправноста на водот на 
местото на крстосвањето. Органот на раководењето 
(сопственикот) со електричниот вод должен е сите 
неисправности, утврдени о д страна на надлежните 
органи на железницата да ги одстрани во срокот што1 

ке го определат овие органи. 
18) По истекот на утврдениот срок на траењето' 

на уредот на местото на крстосвањето, комисијата 
составена од стручни претставници на органот на ра-
ководењето (сопственикот) со електричниот вод и: 
надлежната дирекција на железниците ке ја провери 

состојбата на овие уреди и ке одлучи да ли ке се 
пристапи веднаш кон нивната обнова, или може да се 
позволи нивна натамошна употреба без обновување,, 
под кои услови и во кој срок. Во случај на несогла-
сност на претставниците — членови на комисијата, 
одлучува Министерот на железниците на ФНРЈ. 

Ако при повремениот преглед се установи од 
страна на надлежните железнички органи недоста-
точна механичка сигурност на местото на крстосва-
њето, така да тоа представува опасност по безбедно-* 
ста на железничкиот с а о б р а ћ а ј ке се состане во пред« 
ходниот став наведената комисија пред истекот на 
предвидениот срок на траењето на уредот на крсто-
свањето. 

19) Доколку обновата на постоекјиот електричен 
вод не се врши по порану одобрениот проектен ела-
борат, органот на раководењето со електричниот вод 
должен е да добие согласност од Министерството на 
железниците на ФНРЈ по постапката што е предви-
дена во точ. 3—10 од оваа наредба. 

20) Оваа наредба влегува во сила петнаесе дена по 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 7768 
28 август 1950 година 

Белград 
Министер на железниците на ФНРЈ, 

Тодор Вујаси/нович, е. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Псетседател на Советот за енергетика 

и екстрактивна индустрија, 
Светозар Вукмановдч, е, р. 

4 7 9 . 
Врз основа на чл. 5 став 6 од Законот за соди* 

јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии, издавам 

Н А Р Е Л В А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА ЛИЦАТА ЗАПОСЛЕНИ НА ЈАВНИТЕ 

РАБОТИ 
I. Во смисла на членот 5 став 3 точката 2 мз 

Законот за социјалното осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии, лицата што уче-
ствуваат во јавните работи, а не се назогјаат во ра-
ботен однос, осигурени се по прописите од оваа на-
редба за случај на болест и несрекја во работењето.-

II. Лицата што за своето работење на јавните 
работи примаат плата, имаат врз основа на социјал-
ното осигурување следни права: 

1) Ако по своето редовно занимање пред вле-
гувањето во јавна работа биле во работен однос и во 
срок од месец дена по престанокот на работниот 
однос влегле во јавна работа, имаат право врз основа 
на социјалното осигурување за случај на болести и 
несрекја во работењето во ист обем и траење како и 
лицата во работниот однос. 

2) ако по своето редовно занимање пред влегу-
вањето во јавна работа не биле во работен однос, 
или од престанокот на последниот работен однос до 
влегувањето во јавна работа поминало псвекје од 
месец дена, имаат право: 

а) во случај на болест што ке настапи за време 
на траењето на работата — на здравствена заштита 
во смисла на чл. 12, 13 и 15 од Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, како и лицата во работен однос, а во 
случај на времена неспособност за работа заради бо-
лест — и на парична накнада наместо плата во смисла 
на чл. 16 и 17 од тој закон, но најдалеку до истекот 
на срокот за ко ј што се ангажирани; 

б) во случај на несрекја во работењето — на 
сите давања како и лицата во работниот однос. 

Во случај на акутно оболение во јавна работа, 
министерот на социјалните грижи на народната репу-
блика може, исклучително од прописот под а) не 
претходниот став, да го продолжи правото на 
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рафално обезбедување и по истекот на срокот за кој 
што односното лице било ангажирано во јавната ра-
бота, но најдолго година дена сметајќи од почетокот 
на болувањето. 

Како основ за да се определи материјалното 
обезбедување служи редовната плата (член 20 од 
законот) што ја примаат овие лица во јавната работа. 

III. Лицата што за своето работење на јавните 
работи не примаат плата, имаат врз основа иа соци-
јалното осигурување следни права: 

1) Во случај на болест што ке настапи за време 
на доброволната работа — на здравствена заштита_ во 
смисла на членот 12, 13 и 15 од Законот за социјал-
ното осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии, како и лицата во работниот однос; 

2) Во случај на несрекја на работењето — на 
оите давања како и лицата во работниот однос. 

Како основ за да се определи материјалното, обе-
збедување се зема платата прописана за оној вид ра-
ботење што лицето на јавната работа го вршело во 
моментот на несреќата. 

Во случај на смрт на лице што учествува на јавни 
работи, ако смртта настапила во тоа време или по 
доцна, во текот на лекувањето од болеста или од 
навредата задобивена во тоа време, на фамилијата 
односно на лицето што ја извршило закопнината му 
пркпагја право на закопнина во смисла на членот 80 
и 81 од споменатиот закон. 

V. Како лица што учествуваат доброволно на јав-
ните работи без плата, се сметаат и членовите на 
доброволните ватрогасни единици за време на г а д е -
њето на пожар или учествувањето во спасување од 
елементарни непогоди како и за време на ватрогасните 
вежби. 

VI. На лица што за време на учествувањето на 
јавни работи се навогјаат во работен однос, не се 
применуваат прописите од оваа наредба, туку општите 
прописи за социјалното осиг рување. 

VII. Со влегувањето 1 сила на оваа наредба 
нема векје да се применуваат, аналогно на точ. II од 
Решението на Владата на ФНРЈ за одложување по-
четокот на применувањето на поодделните прописи 
од Законот за социјалното осигурување на работни-
ците, службениците и нивните фамилии поради под-
готвување на нивното спроведување IV бр. 991/50 ' 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/50): Уредбата 
за осигурувањето за случај на несрекја во ра-
ботењето на лицата запослени на доброволните 
работи за обнова на земјата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/46), Правилникот за постапката во несреќните 
случаи во доброволните работи за обнова на земјата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 74/46), како и Наред-
бата за спроведување на социјалното осигурување на 
членовите на доброволните фронтовски работни бри-
гади вклучени во стопанството („Службен лист па 
ФНРЈ", бр. 31/49). 

У1Џ. По прописите од оваа наредба ке се регу-
лираат правата на лицата запослени на јавните работи 
и во оние случаи, што настапиле во периодот од 
1 јуни 1950 година до влегувањето во сила на оваа 
наредба. 

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

Бр. 2880 
18 август 1950 година 

Белград 
Претседател на Комитетот за социјалните 

грижи на Владата на ФНРЈ, 
инж. Густав Влахов, е. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈИ 
„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 

бројот 22 од 11 јули 1950 година објавува: 
Уредба за. оснивање Главна дирекција за друм-

ски промет; 
Уредба за оснивање управа за геолошки истра-

жува њ а; 
Уредба за оснивање Управа за уредување на 

шумите; 
Уредба за правата на учителите, воспитачите и 

професорите на бесплатен стан и огрев; 
Уредба за изменување Уредбата за службата на 

месните бабици; 
Уредба за укинуваше Главната дирекција на 

графичката .индустрија; 
Наредба за отпишување и пренесување на цели-

не« дните средства и изворите на средствата на др-
жавните стопански претпријатија од л о ^ л н о значење; 

Правилник за извршување Законот за држење и 
носење оружје; 

Наредба за видовите на оружја за кои што може 
да се издаде дозвола за набавка, држење и носење 
на о раж је; 

Наредба за проширување обврската за пријаву-
вање на постојаното пребивалиште, промената на по-
стојаното пребивалиште односно пријавата на поо-
мената на живеењето; 

Напатствие за пријавување на пребивалиштето за 
државјаните на Федеративна Народна Република Ју-
гославија во Народна Република Словенија, 

С О Д Р Ж А Л : 

Страна 
472. Уредба за управување со фондот за ,меха-

низација и инвестициона изградба на за-
дружното земјоделство од страна на за-
дружниот совет и за организацијата и за-
давите на фондот — — 877 

473. Решение за состав на Комитетот за туризам 
и угостителство на Владата на ФНРЈ 880 

474. Правилник за регистрирање на пловилата 
од внатрешната пловидба — — 880 

47-5. Напатствие за начинот на давањето нак-
нада на трговските претпријатија за намале-
нието дадено на купувачите при купува-
њето на стока од слободното продавање со 
користење на бонови со кои се купува 
стока во трговијата по сврзани цени 882 

476. Наредба за регистрација на стопанските 
претпријатија и здруженија на производи-
т е л и т е претпријатија што се занимаваат со 
работите на извоз и увоз 882 

477. Наредба за составување и поднесување 
месечни извештаи на трговските претприја-
тија што вршат промет со стока од широ-
кото трошење — — — 883 

478. Наредба за Достапната при проектирање и 
градба на електрични водови на местата на 
крстосуваат со железопатните линии 885 

479. Наредба за спроведување на социјалното 
осигурување на лицата што се запослени на 
јавни работи — — — — — 887 

Издавач: „Службенг лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул бр. 20. 
Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20. — 
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