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182. 
На основа чл. 80 ст. 2 Уставот ФНРЈ и чл, 1 За-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТЕЊЕ НА 

НАРОДНАТА БАНКА ФНРЈ 

Член 1 
Народна банка ФНРЈ врши следни функции: 
1) издава ковчлници; 
2) чува вредност на дохмашната валута; 
3) врши должност на девизен орган и девизна 

контрола; 
4) концектрт'с^л и сргг^кѕуе слобод,ни кратко-

рочни парични средства; 
5) организуе штгдња во најшироките народни 

слоеви и прима улози на штедни книшки; 
6) оргакизуе и регулира платен промет во зем-

јата и со иностранство и врши контрола на циркула-
ција на паричните средства; 

7) краткорочно го кредитира стопанството во 
рамките на кредитниот план и соработуе на неговото 
изработуење; 

8) во врска со кредитирањето води евиденција и 
врши ревизија на финансиското работење на прет-
пријатијата и установите; ^ 

9) врши должност на орган за извршуење бла-
гајничката служба по државниот буџет; 

10) врши должност на сметководствен орган во 
поглед на извршуење државниот буџет; и 

11) врши и други функции кои што ќе и бидат 
поверени во врска со предните. 

Член 4 ' 
На чело на Народната банка ФНРЈ стои Гувер-

нер кој што управуе со сите рабови па банката. Нему 
му помагаат вице-гувернери. Кога Гувернерот е 
спречен него го заменуе еден вице-гувернер. 

Гувернерот и вице-гувернерите ги постава и раз-
решава Министерот на финансиите ФНРЈ во соглас-
ност со Претседателот на Владата ФНРЈ. 

Член 5 
Во Главната централа на Народната банка ФНРЈ 

постоат: 
1) Дирекција на планирање и статистика; 
2) Дирекција на емисии и трезор; 
3) Дирекција за кредитирање; 
4) Дирекција на платниот промет и штедната 

служба; 
5) Дирекција на девизните работи; 
6) Дирекција за извршуење државниот буџет; 
7) Дирекција на сметководството; 
8) Ревизиона дирекција; 
9) Организациона дирекција; 

10) Персоналиа. дирекција; 
11) Секретаријат; и 
12) Завод за изработуење новчанвди. 

Член 6 
На чело на дирекциите стоат директори со по 

еден или двајца заменици. 

Член 7 
Централите за односните народни републики ги 

водат работите на Народната банка ФНРЈ на тери-
торијата на односната народна република, спрема ди-
рективите од Главната централа. 

Во поглед на извршуење републиканскиот буџет 
централите работат по директивите од министерот 
на финансиите на односната народна република. 

Член 2 
Народната банка ФНРЈ има Главна централа во 

Белград и централи во сите народни републики. 
Народната банка ФНРЈ може да оснива главни 

филиали, филиали, агенции и експозитури во сите 
места во земјата. Одлуки за н,ивното основуење, спо-
јуење и укинуење донесуе Гувернерот, по претходно 
одобрусње од Министерот на финансиите ФНРЈ, кој 
што ова одобруење ќе го дава кога претходно ќе 
го сослуша мислењето на министерот на финансиите 
на односната народна република. 

Сите пошти во земјата вршат благајничка служба 
за сметка на На,родната банка ФНРЈ. 

Член 3 
Народната банка ФНРЈ стои под ра,ководство на 

Министерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 8 
На чело на централата стои генерален директор, 

кому му помагаат еден или двајца заменици на гене-
ралниот директор. 

^лен 9 
Во централна на Народната банка ФНРЈ постоат. 
1) Дирекција на планирање и статистика; 
2) Благајна и ликвидатура; 
3) Дирекција за кредитирање; 
4) Дирекција на платниот промет и штедната 

служба; 
5) Девизни работи; 
6) Дирекција за извршуење републиканскиот 

буџет; 
7) Дирекција на сметководството; 
8) Ревизиона дирекција; 
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9) Организациони работи; 
10) Персонални работи; и 
11) Секретаријат. 
На чело на поедини организациони делов,и на 

централата стоат директори односу шефови. 

Член 10 
Главните филиали, филиалите, агенциите и експо-

зитурите ги водат работите на Народната банка 
ФНРЈ на своите териториални подрачја, 

На чело на главната филиала или филиалата стои 
директор со еден заменик на директорот, На чело 
на агенцијата ил,и експозитурата стои шеф со еден 
заменик. 

Директорите на главните филиали односно фи-
лиалите и шефовите на агенциите односно експози-
турите, како и нивните заменици, ги постава и разре-
шува Гувернерот на предлог од генералниот дирек-
тор на односната централа, а во согласност со ми-
нистерот на финансиите на односната народна репу-
блика. 

Член И 
Дирекции в,о Главната централа и дирекции од-

носно организациони делови во централите може по 
потреба со свои одлуки да осни,ва, спојуе и укинуе 
Министерот на финансиите ФНРЈ по предлог од Гу-
вернерот на Народната банка ФНРЈ. 

Во останатите работни единици одлука за осно-
вуење, спојуење или укинуење на поедини организа-
циони делови донесуе Гувернерот, по предлог од ге-
нералниот директор на односната централа. 

Член"12 
Во Главната централа и централите постои ко-

леги,ум кој што го сочинуат: 
а) во Главната централа: Гувернер, вице-гувер-

нери и директори, а 
б) во централите: генерален директор, негови 

заменици и директори односно шефови, 
Колегиумот во Главната централа е советодавен 

орган на Гувернерот, а во централите на генералниот 
директор, Колегиумот го свикуе по сите важни ра-
боти и начелни прашања и со него раководи во Глав-
ната централа Гувернерот, а во централите генерал-
ниот директор, 

Ако Гувернерот односно генералниот директор 
не се сложи со предлозите на колегиумот може секој 
член на колегиумот да бара одлука од Ми,нистерот 
на финансиите ФНРЈ. Ова барање не го обуставуе 
извршуењето на одлуката на Гувернерот од,носно ге-
нералниот директор. 

Член 13 
Заради претресуење најважни прашања најмалку 

еднаш тромесечно се одржуе во Народната банка 
ФНРЈ советуење, во кое што уча-ствуат: Гувернерот, 
вице-гувернерите, директорите на Главната централа 
и генералните директори на централите. 

Член 14 
Народната банка ФНРЈ полноважно ја потпишуат 

колективно: Гувернерот и еден од вице-гувернерите, 
обата вице-гувернери, еден од овие раководачи и 
лице кое што Гувернерот го овлаетуе за потпишуење, 
или две лица кои што Гувернерот ги овластуе за 
потпишуење. 

Член 15 
Поблиски п,рописи за организација и работење 

на Народната банка ФНРЈ донесуе Министерот на 
финансиите ФНРЈ во согласност со Претседателот 
на Владата ФНРЈ. 

Член 16 
Со влегуење во сила на оваа уредба престануат 

да важат сите прописи кои што со неа се во про-
тиви о ст. 

Член 17 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обј^-

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

18 март 1947 год,ина 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана?, 

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

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

183. 
На осно,ва чл. 42 Законот за воена обвеза на др-

жавјаните на Федеративна Народна Република Југо-
славија пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУЕЊАТА НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНА 
ОБВЕЗА НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Точ, 1) на членот 16 се мењава и гласи: 
„1; Лицата кои што на денот на влегуење во 

сила на Законот зп воена обвеза на државјаните на 
Федеративна Народна Република Југославија се на-
вогј(Ше на служба во Југословенската армија имаат 
да служат обвезен с,рок пропишан со членот И на 
законот за род на војска (морнарица) во кој што се 
навог ја,ле на денот на влечењето во сила на тој 
закон. 

Исклучително од ова ли,цата н а служба во гарди-
ските единици и Корпусот на народната одбрана на 
Југославија, кои што влегле во Југословенската ар-
мија до 1944 година заклучно, служат воен срок од 
две години. 

Лицата на служба во гардисиите единици ,и еди-
ниците на Корпусот на народната одбрана на Југо-
слави,ја, кои што влегле во Југословенската армија 
1946 година ,и подоцна, служат обвезен воен срок од 
три години. 

На сите лица за кои што е збор во оваа точка вре-
мето поминато во воена служба по чл. 30 и 40 за-
ко,нот. до неговото влегуење во сила, им се смета 
во срок на служба". 

Член 2 
Во членот 17, точ. 4), реченицата која што гласи: 

„Лицата кои што се од Југословенската армија! И 
морнарица преведени во милиција па од летата се 
отпуштени" се мењава и гласи: 

„Лицата кои што од Југословенската армија се 
преведени во на,родната милиција па од истата се 
отпуштени, доколку н.е ги исполнуат условите од СТ. 
1 точ. 7) на овој член". 

Ч л т 3 
Точ. 5 на членот 17 се мењава така да гласи: 
,,о) На државјаните на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија родени 1920—1927 година кои 
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што од Југословенската армија се (преведени во на-
родната милиција, па потоа од истата отпуштени им 
се признава службата во народнава милиција како 
кадровски срок се до оној ден од кој што како ми-
лиционери почнале да примаат плата. Останатото вре-
ме до сроковите предвидени со чл 11 на законот 
овие лица имаат да ^о надослужат во смисла одред-
бине по точ. 3) На овој член". 

Член 4 
Точ. 7) на членот 17 се мешав,а така да гласи: 
„7) На лицата родени 1920 и помлада кои што 

на денот на влечењето во сила на Законот за на-
родната милиција, т.е. на ден 17 декември 1946 го-
дина се затекле на служба во народната милиција, а 
кои што не го отслужиле срокот во Југословенската 
армија, времето поминато во служба на народната 
милициј,а ќе се засмета сходно на чл. 88 Законот за 
народната милиција во" отслужуење обвезниот воен 
срок во Југословенската армија, ,ако остана^ на слу-

.жба во на,родната милиција вкупно 6 години. На ва-
кви лица ќе им издадат о,рг-аните на народната мили-
ција уверение кое што ќе го пропише Министерството 
на внатрешните работи ФНРЈ. За секое лице старо 
18—55 години, кое што служело во народната мили-
циј,а повекје од 6 години или престанало да служи 
во истата пред истекот на овој срок, А не ја ВЈСПОЛ^. 
мило кадровската воена обвеза, ќе дост,ават органите 
н а народната милиција на надлежниот воено-теркто-
риален орган потребни подади на начин кој што од-
делно ќе пропише Министерството на народната од-
брана. Кога дотичниот воево-териториален орган ќе 
ги прими овие подади ќе постапи вака: 

на лица кои што служиле во народната милиција 
6 години ќе им издаде воена исправа (воена книшка) 
во смисла чл. 33 на законот и ќе ги уведе во воена 
евиденција ако се способни за воена служба, а во 
противно уверење за постојана неспособност за во-
ена служба; 

лице кои што ќе ја напуштат службата во народ-
ната милиција или ќе бидат од истата отпуштени 
пред истекот на срокот од 6 години кР ги упати на 
отсдужуење односно дослужува е кадровскиот срок 
доколку на то1 л о дл ежу ат по одредбите на Законот 
за воена обвеза на државјаните на Федеративна На-
родна Република Југославија, а во противно ќе по-
стапи на начин предвиден во претходниот став". 

Член о 
Во точ 3) на членот 18 се брише целиот текст 

после првата реченица. 
Член 6 

После чл. 18 се додава нов чл. 19 кој што гласи: 
„1) Исклучително од од,редбите на точ. 1 членот 

5 на правилникот ќе се одложи влечењето на слу-
жба во етапниот кадар до навршени 27 години на 
лица родени 1921—1930 година заклучно кои што за-
ради војната и окупацијата не можеле да го завр-
шат школуењето во средните и на ним рамните 
школа 

2) Молбите за одлагање на службата ќе се под-
несуат по одредбите од точ. 2 и 3 членот 5 на овој 
правилник. Заинтересираниот ќе приклучи со мол-
бата увереше да е запишан како редовен ученик на 
сред,но или на него ра.мно школо и увереше од отсе-
кот на внатрешните работи при околискиот, град-
скиот односно реонскиот извршни одбор да за,ради 
војната и окупацијата не могол да го заврши шко-
луењето". 

Член 7 
Преставуе да важи Решеното з-а одлагање на 

влегуење^ на служба во сталниот кадар на лица ро-
дени 1925—1930 година кои што заради војната или 
окупацијат-а не можеле да го завршат школуењето 
во средните и на ним рамните школа V бр. 6770 од 
22 јуни 1946 година („Службен лист ФНРЈ" бр. 52/46). 

Член 8 
Овој правилник влегуе во сила осмиот ден но 

објавуењето во „Службениот лист (Па Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр 376 
17 март 1947 година 

Белгргд 
Врховен командант на оружените сили 
к Министер на народнат,а одбрана, 

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

184. 
На основа чл. 21 Уредбата за Пргов ниската ко-

мора ФНРЈ Министерот на надворешната трговија 
ФНРЈ, во согласност со Министерот на прав осуди-
вте ФНРЈ и Министер-от на поморството ФНРЈ, 
пр опиту е 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОМОРСКАТА АРБИТРАЖА ПРИ ТРГО ВИН-

СКАТА КОМОРА ФНРЈ 

Член 1 
Поморската арбитража при Трговинската ко-

мора ФНРЈ надлежна е за решавање спорови кои што 
ќе настанат во поморскиот промет со пространство, 
како што се спорови околу извршуење договори 
за поморски превоз; применуење поморски тарифи; 
осигуруење на пловни објекти и осигуруење терени 
превезени со пловни објекти; 'агентурски работи во 
врска со трговија на поморскиот превоз; превози 
извршени по теретница (коносман); награди за ука-
жана помошт на поморските пловни објекти едни на 
други; спорови настанати заради судар на поморски 
пловни објекти; спорови заради штети нанесени од 
страна на поморски пловни објекти на лучките и 
пристанишните постројки; и други. 

Поморската арбитража ја сочинуат претседател, 
потпретседател и секретар на арбитражата и одре-
ден број арбитри. 

Седиштето на арбитражата е на Сушак. 

Член 2 
Споровите кои што спаѓаат во надлежност на 

Поморската арбитража се решаваат во арбитражни 
совети или пред ар битер-поединец. 

Претседателот и потпретседателот на арбитра-
жата и арбитрите ги избира Советот па Трговинска-
та комора ФНРЈ секој,а година од редот н,а комори-
ните членови и други лица. При овој избор советот 
ќе настои во листата на арбитрите да бидат заста-
пени лица упатени во прописите на поморскиот со-
обрака ј и поморското право, во работи на помор-
ското осигуруење на бродови и стока, во трговија 
на поморски превози, во бродоградба и изградба 
на бродски машини како и работи на увозн,а и из-
возна трговија. 

Арбитри можат да бидат само државјани н,а Фе-
деративна Народна Република Југославија. 

Член 3 
Во своето работење арбитражата е независна и 

се раководи исклучиво со прописите на законите, 
договорните одредби и обичаи (узанси). 

Административното и материалното работење на 
арбитражата подлежи на надзор на Трговинската 
комора ФНРЈ. Надзорот нат административното ра-



Страна 288 - Број 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ Петок, 28 март 1947 

ботење го врши генералниот секретар на комората, 
а над материалното работење Надзорниот одбо,р на 
комората. 

Поблиски одредби за вршењето на г во ј надзор 
пропи пцуе Претседателството на комората. 

Член 4 
Претседателот на арбитражата се грижи за точно 

применуење на оној правилник, ја потпишуе пре-
пиената на арбитражата и ги врши сите други работи 
кои што му се пропишани со овој правилник. Во 
случај на неговата спреченост го заменуе потпретсе-
дателот на арбитражата. Претседателот може некои 
свои работи да ги пренесе на потпретседателот. 

Претседателот и потпретседателот не можат да 
бидат одредени за арбитри нити за претседатели на 
арбитраж,ните совети. 

Височината на паричната награда за работење 
на претседателот и потпретседатеаог 'а пропишуе 
советот на комората, 

Член 5 
Секретаријатот на арбитражата се состои од се-

кретар на арбитражата, негов заменик и потребен 
број службеници. Тие сите се службеници на комо-
рата. 

Секретарот на арбитражата и неговиот заменик 
го избира советот на комората. Тие мораат да бид,ат 
државјани на Федеративна Народна Република Ју-
гославија, упатени во основните прашања на помор-
скиот сообракај и поморското право и вешти за 
администр активно работење. 

Член 6 
Должности на секретарот на арбитражата се: 
а) да раководи со работите на секретаријатот; 
б) да раководи со административните работи на 

арбитражата; и 
в) да је премапотпишуе првинската на арби-

тражата. 

Член 7 
Арбитражната ги решава само оние спорови од 

чл. 1 на оној правилник за кои што парничните 
странки, било при самото заснивање на работењето 
или пред односно после настанатиот спор, писмено 
Се договориле за нејзината надлежност. 

Надлежност на арбитражата може да ја оспори 
тужената странка во одговорот на тужбата (чл. 12 на 
овој правилник) а член на арбитражниот совет од-
носно арбитер-поединец пред закажуењето н,а прво-

ч то ,рочиште. 
По случај на оспорената надлежност на арбитра-

жата одлука за тоа донесуе арбитражниот совет од-
носно арбитер-поединец во согласност со претседа-
телот и потпретседателот на арбитра,жата и против 
!леа не е допуштена жалба. 

Член 8 
Арбитражата го зема спорот во постапка врз 

основа на писмена тужба, Кон тужбата мора да биде 
приложен доказ за надлежност на арбитражата во 
смисла на чл. 7 на овој правилник 

Тужбата мора да содржи ознака на имињата на 
пграничарите и нивни адреси, изложуење суштината 
на спорот и барање на тужшвагчката страна, докази 
кои што тужителот ги предлага или приложуе со 
тужбата, како и именуење арбитер од листата на 
арбитрите (чл. 2 на овој правилник) односно изјава 
на тужителот да го препушта именувањето на арби-
терот на самата арбитража. 

Член 9 
Тужбата и прилозите му с,е иоднесуат на секре-

таријатот на арбитражата во онолку примерни колку 
што има тужени странки, една повекје за арбитра-
жат,а. Прилозите се поднесуат во оригинал или во 
заверен препис. 

Ако тужилачката странка се повикуе на сведоци 
во тужбата мораат да се означат имињата и адре^ 
сите на сведоците. Сведоците може да ги приведе 
самата странка, а може да се бара сведоците да Ш 
повика арбитражата. 

Член 10 
При поднесуењето на тужбата туж плачната 

странка му полага на секретаријатот на арбитражата 
на име т,рошкови на постапката на арбитражата из^ 
нос кој што го одредуе претседателот на арбитра^ 
жата, имајкји при тоа пред вид трошкови на ар-
битражата (чл. 30 на овој правилник), надокнади на! 
членовите на арбитражниот совет односно на арби-
терот-поединец (чл. 28 на ОВОЈ правилник), и дру^ 
ги евентуални издади (сведоци, експертиза и ти.). 
Доколку во текот на натамошната постапка се по-
каже, да положениот износ не ќе биде достаточен, 
тужилачката странка е должна на барање на прет-, 
седателот на арбитражата да го дополни со тоа, да 
вкупниот положен износ не смее да премине 5% од 
вредноста на спорот. Евентуалните издади преку 5% 
од вредноста на спорот ги сноси арбитражата, од-
носно Трговилската комора ФНРЈ. За издаци кои 
што кое настанат во врска со предлогот односно 
со барањето на една од парничните странки, соод-
ветните износи ги полага унапред странката, по по-
вод на чинот предлог би настанале издапите, по 
предлог на претседателот на арбитражата. 

Во случај да парничните странки дополнително 
одустанат о,д спорот преостанатиот дел на износот 
положен во смисла на претходниот став арбитра-
жата делимично го вракја на странката која што го 
положила и тоа: 

а) во случај на одлетано к пред но што е зака-
жано првото рочиште 80%; 

б) во случај на одлетано к од како е закажано 
првото рочиште, но пред но што е одржано 50%; и 

в) во случај на одустанок на самото прво ро-
чиште и,л,и одма после него 40%. 

Член П 
Одма по приемот на тужбата арбитражата и ја 

достахвуе н,а тужената странка тужбата и сите при-
лози камо и листа,та н,а арбитрите (чл. 2 на овоЈ 
правилник), одредуејкј,и и на тужената странка исто-^ 
времено, ако се навогја на територијата на Федера^ 
тивна Народна Република Југославија во срок од Ш 
дела, а ако се навогја извон територијата на Феде-
ративна Народна Република Југославија в,о сро^ ОД 
30 дена од денот на приемот на тужбата писмено' 
да и поднесе на арбитражата одговор на тужбата 
назначуејкји го името на арбитерот од листата на 
арбитрите кого го именуе за СВОЈ арбитер односно 
изјава оти именуењето на арбитерот и го препушта 
на самата арбитража. 

Доколку во договорот за надлежноста на арби-
тражата предвидените срокови се различни од овие, 
ќе важат договорените срокови, 

Член 12 
Во одговорот на тужбата туженат,а странка тре-

ба определено да ги наведе сите факти од кои што 
произлегуе оти тужбеното барање не е потполно или 
делимично оправдано како ^ за своите тврдења де 
поднесе односно предложи докази. Писмените до-
кази треба да се поднеса,т во оригинал или во заве^ 
реи препис. Во поглед на сведоци важи пропис на 
ставот 2 чл. 9 на овој правилник. 

Одговорот на тужба како и сите евентуални при-
лози му с е поднесувал' на секретаријатот на арбитра-
жата во два примерка. 

Ако тужената странка не одговори на тужбата 
во срок предвиден во чл. 11 постапката ве се пре^ 
иинуе нити се задржуе ако кај арбитражата поетов 
доказ оти е опрема тужената с т р и к а постапено но 
прописите на претходниот член. 

Член 13 
По п,риемот одговорот на тужбата секретарија,тот 

на арбитражата во срок од 5 дена писмено ги изве-1 

стуе арбитрите за нивното именуење. 
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Член 14 
А т една или обете парнични странки не име^ 

Вуат свој арбитер на на-чин и во срок пропишан со 
ѕовој 'правилник, или ако го препуштат име,нуењето 
На самата арбитража, арбитрите ги таенуе претсе-
дателот еа арбитражата зошто одма писмено ги из-
Фѕстуе секретаријатот на арбитражата. 

Член 16 
Во срок од 8 дена по приемот на соопштуењето 

За своето именуење, арбитрите го именуагг од ли-
стата, на арбитрите третиот арбитер како претседа-
,тел на советот зошто секретаријатот на арбитражата 
писме,но го известие. Ако тие во овој срок не се сло-
жат за изборот, претседател на советот се именуе од 
претседателот на арбитражата зошто одма писмено 
(1о известуе секретаријатот. 

Член 16 
Пред но што тужената странка во смисла на чл. 

И на овој правилник, и го соопшти на арбитр-ажана 
името на својот арбитер, парничните странки можат 
согласно писмено да и го соопштат на арбитр,ажата 
името На еден е дини арбитер од листата на арби-
трите кому му го поверуат решението на спорот како 
на арбитер" поединец. Исти странки во ист срок и 
на ист начин можат ова свое право на именував на 
еден едини 'арбитер да го пренесат на претседателот 
иа арбитражата. Во обата случаи секретаријатот на 
арбит,ражата одма писмено го известуе именуениот 
ар битер за именуењето. 

Арбитерот-поед-инец ги има сите овластуења на 
претседател на арбитражниот совет. 

Член 17 
Од кога во смисла на преднит,е прописи ќе се 

објразуе 'арбитражен совет, претседателот на советот, 
во согласност со секретаријатот на арбитражата, од-
реду е ден и саат на рочиштето за расправа зошто 
секретаријатот на арбитражата одма ќе ги извести 
парничните странки како и кменуените арбитри. При 
ева мора да се води сметка за тоа да на парничните 
странки и арбитри им остане достато-чно време за до-
воду ање на рочиште. 

Со позивот на рочиште на тужилачката странка 
и се доставуе одговор Н)а тужбата со прилозите од-
носно и се соопштуе оти тужената странка не одго-
ворила на тужбата. 

Рочиштата се одржуаУг во седиштето на арби-
тражата. 

Член 18 
Во постапката пред арбитражата странките мо-

жат да имаат застапници, Застапникот мора да му 
предаде на секретаријатот на арбитражата писмено 
полномокјие зз застзпуењето. 

Застапниците на пар,ничните странки можат да 
'бидат и инострани државјани ако странката има свое 

-пребившшште вдзвон територијата на Федеративна 
Народна Република Југославија. 

Член 19 
Изостанок на парничните странки односно нив-

ните застапниц,и во постапката не ја прекинуе арби-
тражната постапка нити ја одлага ако е странката 
уредно повикана и ако постои доказ за тоа. 

Ако изостанатат,а странка во срок од 8 дена го 
оправда својот изостанок претседателот на арбитра-
жниот совет ќе одреди ново рочиште. 

Член 20 
Парничните странк,и се должни да му дадат на 

арбитражниот совет односно на арбитерот-поединец 
докази со кои што ќе ги потврдат наводите во туж-

бата односно во одговорот на тужбата. Овие докази 
арбитражниот -совет или арбитерот-,поединец може и 
ошм да ги прибави. 

Кои док/ази ќе се изведат на рочиштето зависи 
од оцената на арбитражниот совет односно арбите-
рот-(по единец 

Во случг 1 во текот ка расправуењето да се поја-
ват прашања ко,и што бараат одделно стручно зна-
ење или по,знавање на трговски обичаи (узанси), ар-
битражниот совет односно арбитер от-поединец може 
да бара по тие прашања да се преслушаат стручњаци 
вешти лица. 

Вештите лица можат да бидат и странски др-
жавјани. 

Член 21 
На барање на тужилачката странка арбитраж-

ниот совет односно арбитерот-поединец може да 
превземе потребни мерки за обезбедувале предметот 
на спорот. Височината! и начинот на обезбедувавте 
ги одредуе арбитражниот совет односно арбитерот -
по единец. 

Член 22 
За текот на, расправата се води записник кој што 

мора да содржи: 
ги) имиња на арбитрите на советот (арбитерот-

по единец); 
б) имиња на стра,нките и нивните застапници; 
в) кусо озлачуење предметот ,на спорот; 
г) (изјави и барања на парничните стр2(нки; и 

д) сите решеше донесени во текот на постапката 
како и сето останатото што арбитражниот совет од-
нос,но арбитерот-поединец најде за потребно. 

Записник води службеник на арбитражата кого 
за тоа го одреди секретарот на арбитражата. 

Записникот го потпишуат претседателот на со-
ветот (арбитерот-поединец) и записничарот. 

Член 23 
Одлука како и сите свои решења арбитражниот 

совет ги до,несуе едногласно или со мнозинство на 
гласови 

Одлуката е писмен^ и во неа мора Да биде на-
значена датата на нејзиното донесуење, составот на 
советот односно името на арбитерот-поединец, ими-
њата на парничните странки, суштината на спорот, 
образложував како и срокот во кој што има Да се 
изврши одлуката. 

Одлуката мора да се донесе ,најдалеку во срок 
од 15 дена после завршената расправа. 

Член 24 
Одлукат,а као и нејзините препиен наменети на 

парничните странки ја потпишуат одма по нејзи-
ното догорував сите членови на советот односно ар-
битер от-поединец, без оглед да ли некој од нив не 
се сложуе со одлуката. 

Член на советот кој што не се сложил со одлу-
ката може да го изложи своето мислење на одде-
лен акт. 

Член 25 
Одлука ш арбитражен совет (арбитер-поединец) 

има сила на правосилни пресуди на редовни дома-
ш,ни судови и против неа не е допуштена жалба. 

Арбитражниот совет односно арбитерот-поедииец 
може и после донесуваегго на одлуката да исправи 
технички и сметковни грешки во неа. 

Член 26 
Арбитражниот совет (арбитерот-поединец) во од-

луката ќе ги расправи прашањата на трошковите на 
постапката. 

Во одлуката ќе и се нареди на странката која 
што спорот го изгубил.а да му ги плати на противни-
кот сите издаци кои што ги имал во врска со арби-
тражната постапка, но таа рума не може да го пре-
мине износот од 6% од досудената вредност. Исто 
така се признаваа и Д)0 6% годишен интерес на вку-
п,но досудената а неисплатената вредност се до денот 
на исплатата^ 
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Член 27 
Ако парничните странки пред арбитражниот со-

вет односно пред арбитерот-поединец се порамнаат 
порамнуењето ќе се внесе по желба на странките, 
било во записник кој што во тој случај и пар,ничите 
странки го потпишуат, било во вид на одлука на 
советот односно ар битер от-поеди,нец. 

Вакво порамнуење постануе одма извршно. 

Член 28 
После донесената одлука односно после заклу-

чено порамнуење претседателот на а,рбитражата го 
одредуе износот на надокнадата на членовите на со-
ветот односно на арбитер о-т-поединец. Оваа над опса-
да се исплатуе од сумата положена кај секретаријатот 
на арбитражата. 

Член 29 
Странката која што го изгубила спорот има да ја 

изврши одлуката на арбитражата во пропишан срок. 
Во противно, по предлог на другата странка, орга-
ните надлежни за извршуење судските пресуди ја из-
в р шуат правосилната одлука на арбитражата. 

Член 30 
Тарифа на трошкови на арбитражата про-пишуе 

Советот на Трговиноката комора ФНРЈ, а ја одобруе 
Министерот на надворешната трговиј,а ФНРЈ во со-
гласност со "Министерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 31 ' 
Овој правилник влегуе во аила 30 дена по него-

вото објавуење во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија",, 

Бр. 1461 
25 декември 1946 година 

Белград 
Министер на надворешната трговија, 

инж. Никола Петрович, с. р-

185. 
На основа членот 21 Уредбата за Трг,овинската 

комора ФНРЈ, во согласност со Министерот на пра-
восудието ФНРЈ. пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДВОРЕШНО-ТРГОВИНСКАТА АРБИТРАЖА 

ПРИ ТРГОВИНСКАТА КОМОРА ФНРЈ 

Член 1 
Надвор ешно-тргов ниската арбитража при Трго-

винската комора ФНРЈ во Белград надлежна е за 
решавање спорови исклучиво од трговска природа,' 
кои што ќе настанат од н а дв ор е т н о - т р г ов и н ек и про-
мети на домашните претпријатија, установи рли ора 
ганизации со инострани претпријатија, установи или 
организации. Под спорови од трговска природа се 
разбираат и спорови по прашањата на транспортот, 
всигуруењето и посредуењето. 

Н а д во р ешн о - трг о вин ек а т а арбитража ја сочинуат 
,претседател, потпретседател и секретар на арбитра-
жата и одреден бро-ј арбитри. 
/ Седиштето на арбитражата е во Белград. 

Член 2 
Споровите кои што спаија ат во надлежност на 

надвор ешно-трговинскат а арбитража се решават во 
фрбитр ажни совети или пред арбитер-поединец. 

Претседателот и потпретседателот на арбитража-
та и арбитрите ги избира Советот на Трговинската 
комора ФНРЈ секоја година од редот на коморините 
^членови и другите лица, упатени во прашањата на 
Надворешно-трговинското работење, При овој избор 
советот ќе настојава во листата на арбитрите да 
бидат застапени лица од најважни гранки на надво-
решно-трговинската дејност, подразбирајкји ја под 
ова и траспортната, осигурите л ната и посредничката 
'дејност. 

Арбитри можат да бидат само државјани на Фе-
деративна Народна Република Југославија. 

Член 3 
Во своето работење арбитражата е независна и 

своите одлуки ги донесуе врз основ,а на закони, ,до.-
говори и трго в ачки обичаи (узанси). 

Административното и материалното работење на 
арбитражата подлежуе на надзор На Трновинската 
комора ФНРЈ. Надзорот над административното ра-
ботење го врши генералниот секретар на ко-мората, 
а над материалното работење надзорниот одбор на 
комората. 

Член 4 
Претседателот на арбитражата се грижи за то-

чно применуење на одредбите од овој правилнине, 
ја потпишуе -препиената на арбитражата и ги врши 
сите други работи кои што му се пропишани со овој 
правилник. Во случај на неговата спреченост го за-
менуе потпретседателот на арбитражата Претседа-
телот може некои свои работи да ги пренесе на 
,потпретседателот. 

Претседателот и потпретседателот не можат да 
бидат одредени за арбитри нити за претседатели на 
арбитражните со-вети. 

Височината на паричната награда за работење 
на претседателот и потпретседателот ја пропишуе 
советот на комората. 

Член 5 
Секретаријатот на арбитражата се состои од се-

кретар -на арбитражата, негов заменик и потребен 
бро-ј службеници. Тие сите се службеници на комо-
рата. 

Секретарот на арбитражата и неговиот заменик 
го изб-ира советот иа комората. Тие мораат да бидат 
државјани на Федерати-вна Народна Република Југо-
славија и добро запознаени со основните пра-шања 
на надворешно-трговинската дејност и со админи-
стративното работење. 

Член 6 
Должности на секретарот на арбитражата се: 
а) да раководи со работите на секретаријатот; 
б) да раководи со административните работи на 

арбитражата; и 
в) да ја премапотпишуе препи-ската на арбитра-

жата 

Член 7 
Арбитражата ги решав-а само оние спорови од 

чл. 1 на овој правилни,к за кои што парничните 
странки, било при самото заснивање на работата^ 
било пред односно после настанатиот спор, писмено 
се договориле за нејзина!а надлежност, 

Надлежноста на арбитражата мо-же да ја оспори 
тужената странка в;о одговорот на тужбата (чл. 12 на 
овој правилник), д член на арбитражниот со,вет од-
носно арбитер-поединец пред закажуењето на прво-
то рочиште 

По случај на оспорената надлежност на ар битрак 
жата, одлука за тоа донесуе арбитражниот совет -од-
носн.о арбитер-поединец, во согласно-ст со трето е да? 
телот и потпретседателот на арбитражата а п р о т ^ 
(неа не е допуштена жалба. 
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Член 8 
Арбитражата го зема спорот во постапка врз 

бонова на писмана тужба, Кон тужбата мора да биде 
приложен доказ за надлежноста на арбитражата во 
смисла на чл0 7 па овој правилник. 

Тужбата мора да содржи ознака на имињата на 
Јпарничарите и нивните адреси, изложуење суштина-
ва на спорот и барање на тужилачката странка, до-
кази кои што тужителот ги предлага или приложуе 
)со тужбата како и именуење на арбитер од листата 
Јна арбитрите (чл. 2 на овој правилник), односно из-
Уаеа на тужителот да го пре,пушта именуе,њето на 
арбитерот на самата арбитража. 

Чле,н 9 
Тужбата и прилозите му се поднесуат на секре-

,таријатот на арбитражата во онолку примерци кол-
ку што има тужени странки, еден по,векје за арби-
тражата. Прилозите се поднесуат во оригинал или во 
'заверен ,препис. 

Ако тужилачката странка се повикуе на сведо-
ци, во тужбата мора да се означат имињата и адре-
сите на сведоците. Сведоците може да ги ,приведе 
'самата странка, а може да се бара сведоците да ги 
повика арбитражата. 

Член 10 
При поднесуењего на тужбата гужилачката 

странка му (полага на секретаријатот на арбитража-
та на име трошкови на поста,пката на арбитражата 
износ к о ј што го одредуе претседателот на арбитра-
жата, имајкји ги при тоа пред вид трошковите на ар-
битражата (чл. 30 на ОВОЈ правилник), надокнадите 
на членовите на арбитражниот совет односно на 
арбитерот-поединец (чл. 22 на овој правилник) и 
други евентуални издаци (сведоци, експертиза и тн.). 
Доколку во текот на натамошната постапка се по-
каже оти положениот износ ^не ќе биде достаточен, 
тужилачката странка е должна по барање на прет-
седателот на арбитражата да го дополни, со тоа да 
вкупниот положен износ не смее да премине 5% од 
вредноста на спорот, Евентуалните издаци преку 5% 
од вредноста на спорот ги сноси арбитражата одно-
сно Трговинската комора ФНРЈ. За издаци кои што 
ќе настанат во врска со предлогот односно бара-
њето на една од парничните странки, соодветниот 
износ го полага унапред странката при чинот пред-
лог би настанале издаците, по предлог на претсе-
дателот на арбитражата 

Во случај да парничните странки дополнително 
одустанат од спорот преостанатиот дел на износот, 
положен во смисла на претходниот став, арбитра-
жата делимично и го вракЈа на странката КОЈ а што 
го положила, и тоа: 

а) во случај на одустанок пред но што е зака-
жано првото рочиште 80%; 

б) во случај на одустанок од кога што е зака-
жано првото рочиште, но пред но што е одржано 
50%; и 

в) во случај да одустанок на самото прво ро-
чиште или одма после него 40%. 

Член И 
Одма по приемот на тужбата арбитражата и ја 

доставуе на тужената странка тужбата и сите при-
лози, како и листата на арбитрите (чл. 2 на овој пра-
вилник), одредуејкји и на туже,ната странка исто-
времено, ако се навогЈа на територијата на Феде-
ративна Народна Република Југославија во срок од 
10 дена, а ако се навогЈа извон територијата на Фе-
деративна Народна Република Југославија во срок 
од 30 дена од денот на приемот на тужбата, пи-
смено да^ и поднесе на арбитражата одговор на ту-
жбата, наз-начуејкји го името на арбитерот од ли-
стата на арбитрите кого го именуе за свој арбитер 
односно изјава оти именуењето на арбитер и го 
препушта на самата арбитража. 

Доколку во договорот за надлежноста нд а()Рби-
тражата се предвидени срокови различити од овие, 
ќе важат договорените срокови. 

Член 12 
Во одговорот на тужбата, тужената странка тре-

ба определено да ги наведе сите факти од кои што 
произлегуе оти тужбеното бара,ње не е потполно идат 
делимично о,правдано, како и за своите тврдења да 
поднесе односно да предложи докази. Писмените 
докази треба да се поднесат во оригинал или во за-
верен препис. Во поглед на сведоците важат пропи-
сите на ставот 2 членот 9 на овој правилник. 

Одговорот на тужбата како и сите евентуални 
прилози му се поднесуат на секретаријатот на ар-
битражата во два примерка. 

Ако тужената странка не одговори на тужбата 
во срок предвиден во чл. 11, постапката не се пре-
кинуе нити задржуе ако кај арбитражата постои 
доказ оти спрема тужената странка е постапено по 
прописите на претходниот член. 

Член 13 
По приемот на одговорот на тужбата, секрета-

ријатот на арбитражата во срок од 5 дена писмено 
ги известуе арбитрите за нивното именуење. 

Член 14 
Ако едната или обете парнични странки не име-

нуаг свој арбитер на начин и во срок пропишан со 
овој правилник, или ако именувањето и го препуштат 
на самата арбитража, арбитрите ги именуе претсе-
дателот на арбитражата, зошто одма писмено ги 
известуе секретаријатот на арбитражата. 

Член 15 
Во срок од 8 дена по /приемот -на Соопттуењето 

за своето именуење, арбитрите именуат од листата 
на арбитрите трет арбитер како претседател на со-
ветот зошто секретаријатот на арбитражата пиеме5 

но го известуе. Ак,о во овој срок тие не се сложат 
во изборот, претседател на советот се именуе од 
претседателот на арбитражата, зошто одма писмено 
го известуе секретаријатот на арбитражата. 

Член 16 
Пред но што тужената странка, во смисла на чл. 

11 на ОВОЈ правилник, и го соопшти на арбитражата 
името на СВОЈОТ арбитер, парничните странки можат 
согласно писмено да и го соопштат на арбитражата 
името на еден едипи арбитер од листата на арби-
трите, кому што м^ го поверуат решуењето на спо-
рот како на арбитер-поединец. Истите странки во 
истиот срок и на ист начин можат ова свое право 
на к'менуењ1е на еден едини арбитер да го пренесат 
на претседателот на арбитражата. Во обата случаи 
секретаријатот на арбитражата одма писмено го из-
вестуе именуениот арб,итер за именуењето.' 

Арбитер-поединец ги има сите овластуења на 
претседател на арбитражниот совет. 

Член 17 
Од кога во смисла на предните прописи се обра-

зуе арбитражен совет, претседателот на советот, во 
согласност со секретаријатот на арбитра,жата, оДре-
дуе де,н и саат на рочиштето за расправа, зошто 
секретаријатот на арбитражата одма ќе ги извести 
парничните странки, како и именуенѕите арбитри. 
При ова, мора да се води сметка на парничните 
странки и на арбитрите да им остане достаточно 
време за довогјање на рочиште. 

Со позивот на рочиште, на тужилачката странка 
и се доставуе одговорот на тужбата со прилозите 
односно и се соопштуе оти тужената странка не од-
говорила на тужбата. , 

Рочиштата се одржуат во седиштето на арби-
тражата, 

Член 18 
Во постапката пред арбитражата странките мо-

жат да имаат застапници. Застапникот мора на се-
кретаријатот на арбитра,жата да му предаде писмено 
полнојмокјие за з а с т а н е ш е , 
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Застапници на парничните странки можат да бич 
!дат и инострани државјани ако странката има свое 
пребивалиште извон територијата на -,Федеративна 
Народна Република Југославија. 

Во случај кога странка постави застапник, на 
рочиштето се повикуе едино застапникот и нему му 
се вршат сите достави и само со него се сообраќа,' 

Член 19 
Изостанокот на парничните странки.односно ни-т 

м и т е застапници во постапката не ја премину е арби-
тражната поставка нити ја одлага, ако е странката 
уредно повикана и ако постои доказ за тоа, 

Ако изостанатата странка во срок од 8 дена го 
(оправда својот изостанок, претседателот на арби-
тражниот совет ќе одреди ново рочиште. 

Член 20 
Парничните странки должни се да му дадат на 

^арбитражниот совет односно на арбитерот-поединец 
докази со кои што ќе ги потврдат наводите во ту-
жбата односно во одговорот на тужбата. Овие до-
кази арбитражниот совет или арбитерот-поединец 
можат и сами да ги прибавуат. 

Кои докази ќе се изведат на рочиштето зависи 
Јод оцената на арбитражниот совет односно од ар-
битер-поединец, 

Во случај во текот на расправуењето да се по-
јават прашања, кои што бараат одделно стручно 
знаење или познавање на трговски обичаи (узанси), 
арбитражниот совет односно . арбитерот-поединец 
може да бара по тие прашања да се преслушаат стру-
чњаци вешти лица. 

Вештите лица можат да бидат и странски др-
жавјани. 

Член 21 
На барање на тужилачката странка, арбитра-

жниот совет односно арбитерот-поединец може да 
превземе потребни мерки за обезбедуење предмет 
тот на спорот. Височината и начинот на обезбеду-1 

ењето го одредуе арбитражниот совет односно ар-
битер-поединец. 

Член 22 
За текот на расправата се води записник кој 

што мора да содржи: 
а) имиња на арбитрите на советот (арбитер-пое^ 

Единец); 
б) имиња на странките и нивните застапници; 
в) кусо означуење на предметот на спорот; 
г) изјави и барања на парничните странки; 
д) сите решења донесени во текот на постапи 

ката, како и се друго што арбитражниот совет од-; 
носно арбитерот-поединец најде за потребно. 

Записникот го потпишуат претседателот на со-
ветот (арбитерот-поединец) и записничарот. 

Записникот го потпишуат претседателот На со-; 
ветот (арбитерот-поединец) и записничарот." 

Член 23 
Одлука како и сите свои решења арбитражниот 

совет ги донесуе едногласно или со мнозинство на 
гл-асови. 

Одлуката е писмена и во неа мора да биде на-л 

значена датата на нејзиното донесуење, состав на 
советот односно името на арбитерот-поединец, ими-! 
њата на пар,ничните странка суштината на спорот, 
образложував, како и срокот во кој што има да се 
извршни одлуката. 

Одлуката мора да се донесе најдалеку во срок 
од 15 дена после завршената расправа. 

Член 24 
Одлуката како и нејзините преписи наменети 

на' парничните странки ги потпишуат одма по нејзин 
лото донесував сите членови на' советот односно, 
арбитер о т ̂ по единец, без оглед да ли н-екој од нив 
не се сложуе со одлуката. 

Член на советот, кој што не се сложил со одлу^ 
ката, може да го изложи своето мислење на засе-
бен акт. 

Член 23 
Одлуката на 'ар-битражниот совет, арбитер-пое^ 

гдинец, има сила на правосилни пресуди на редовни 
домашни судови и против неа ае е допуштена 
жалба. 

Арбитражниот совет односно арбитеротнѕЕоедич 
нед може и после донесуваето на одлуката да нс^ 
прави техничка и сметковни грешки во неа. 

Член 26 
Арбитражниот совет (арбитер-поединецЈ во од^ 

луката ќе го расправуе прашањето на трошковите 
од постапката 

Во одлуката пе и се нареди на странката, која 
што го загубила спорот, да му ги плати на против-, 
никот сите издади кои што ги имал во вревеа со арч 
битражната постапка, но таа сума не може да го 
премине износот од 5% од досудената вредност. 
Исто така м,у се признава и до 6% годишен интерес 
од вкупната досудена а неисплатена му вредност се 

'до денот на исплатата. 
Член 27 

Ако парничните странки пред арбитражниот со-
вет односно пред арбитерот-поединец се порамнаат, 
порамнуењето ќе се внесе по желбата на странките, 
било во записник, кој што во тој случај и парни-
чните странки го потпишуат, било во вид на одлука 
на советот односно арбитерот-поединец. 

Вакво порамнував постануе одма извршно. 
Член 28 

После донесената одлука односно после заклу-
ченото порамнуење, претседателот н,а арбитражата 
го одредуе износот на надокнадата на членовите на 
советот односно на арбитерот-поединец. Оваа на-

гдокнада се исплатуе од сумата положена на секрета-
ријатот на арбитражата. 

Член 29 
Странката која што го изгубила спорот има да 

ја изврши одлуката на арбитражата во пропишан 
срок. Во противно, по предлог на другата странка, 
органите, надлежни за извршуење судски пресуди, 
ја извршуат правосилната одлука на арбитражата. 

Член 30 
Тарифата на трошкови на арбитражата ја про-

пишуе Советот на Трговинската комора ФНРЈ, а ја 
одобруе Министерот на надворешната трговија 
ФНРЈ во согласност со Министерот на финансиите 
ФНРЈ. 

Член 31 
Овој правилник влегуе во сила 30 дена во обја-

вува его во ,,,Службениот лист на ,Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1462 
25 декември 1946 година 

Белград ^ 
Министер ,на надворешната трговија, 

инж. Никола Петрович, с. р. 

186. 
На основа чл. 69 Законот за Пародира; модар 

фќ а̂, во согласност со Министерот на трудот ФНФ1, 
пропишуам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ПРИПАДНИЦИ Ш 

ЅШДУСТРЦСКО-ЗАВОДСКАТ4 НАРОДНА 
МИЛИЦИЈА 

Нлен 1 
НрШадлежностите на припадници на индустрии 

ско-заводската народна милиција се состав од ^ 
речна плата ш додаток, 
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Плен 2 
Месечната плата н,а припадник на индустриско^ 

б о д е н а т а народна милиција изнесуе од 2.400.— до1 

2.800.— динари. в . 
Во границите од претходниот став износот на 

влагата се одредуе со оглед на големината и -зна^ 
,чењето на претпријатието, заводот или установата, 
како и на усилието и одговорноста во службата. 

'Ако е при образувавте на индустриско-3'авод-
ската народна милиција еден од нејзините припад-
ници одреден за раководач на единица на индустрии 
ско-заводска народна милиција, т^ему му припаѓаа до-
даток на платата во износ од 200.— динари месечно. 

Член 3 
Покрај месечната плата на припадници на ин-

дустриско-зав-одската народна милиција должно е 
претпријатието, заводот или установата дека се на-
вогја)а!т на служба Да им ,даде бесплатно најмалку 
едно рало облекло, едно рало обувки и две рала 
рубје годишно и еден шинел трогодишно, спрема 
прописите за униформата на инд^стриско-заводската 
народна милиција. 

Член 4 

Како надокнади заради ненормирано работна 
време на припадници на индустриско-заводската на-
родна милиција им припагја додаток од 5 до 10% 
на износот од платата предвидена во чл. 2 на овој 
правилник. Износот на овој додаток се одредуе 
спрема просечната завземеност на милрционерот на 
работа, 

Член 5 
Припадниците на индустриско-заводската народ-

на милиција имаат право на додаток за деца како 
и други осигуреници по Правилникот за додаток на 
деда на работниците и намештениците. 

Член 6 
Платите во границите на овој правилник ќе сЅ 

одредуат согласно со договор мегју директорот на 
претпријатието односно раководачот на заводот или 
установата и лицето кое што стапуе во индустриско-
ззаодената народна милиција. 

Член 7 
Принадлежностите течат од денот на стапуењето 

наѓ Должност, а траат до крај на месецот во кој што 
припадникот на индустриско-заводската народна ми-
лициј,а по престанок на службата е разрешен од дол^ 

Член 8 
Принадлежностите по овој правилник се испла-

та,т месечно најдоцна до 5-ио;т на наредниот месец 
311 поминатиот месец. 

Член 9 
ОвоЈ правилник влегуе во сила со денот на обја-

зуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
ОШШа Република Југославија'% 

'Министер на внатрешните работи, 
Александар Ранковиќ с. р, 

ш , 

НАРЕДБА БР. 2 
НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА ОРУЖАНИТЕ 
,СИЛИ и М И Н И С Т Е Р О Т НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

ЗА 12 ФЕВРУАРИ 1947 ГОДИНА 

На основа чл. 25 Законот за воена обвеза на др-
жавјаните на Федеративна Народна Република Југо-
славија и чл. 1 точ. 3 Законот за измените и допол-
нуењата на Законот за воена обвеза на државјаните 
ша Федеративна Н-ародна Република Југославија, 

н а р е д у а м: 
1) Да во текот на 1947 година почнуејкј,и од 1 

април с-е повикаат на двомесеч,на воена вежба ре-
зервните офицери од оперативниот дел на резерв-
а т а оружана сила. 

2) Да резервните офицери во цел на што поарно 
усовршував се у п а т а т на вежба, спрема потреба, на 
одделни курсеви при постоекјите воени школа (кур-
севи) и училишта, или на соодвет,ни должности на 
својот род или служб,а во сувоземната војска, Југо-
словенската војна морнарица и Југословенското ВОЈНО 
воздухопловство. 

3) Да резервните офицери повикани на вежб,а им 
се регулираат пришдлежностите спрема чл. 27 Зако-
нот за воена обвеза на државјаните на Федеративна 
Народна Република Југославија по одредбите на 
Уредбата за регулирање принадлежностите н а лица 
на служба во Југословенската армија и морнарица. 

4) Да се резервните офицери по шршетокот на 
вежбата комисиски оценат спрема одредбите на 
Уредбата за оценуење. 

5) Оваа наредба ќе Ј,а спроведат во живот со 
своите наредби соодветните органи на Министер-
ството на народната одбрана. 

Пр. бр. 461 
21 февруари 1947 година 

Белград 
Врховен командант на оружените сили 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославиј,а) 
Јосип Броз-Тито, с. р, 

188. 
На основа чл. 37 ст. Г Законот за уредува е и 

работење џа кредитниот систем издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕ-

СТИЦИОНИТЕ РАБОТИ И ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
ГРАДЕЖНИТЕ И МОНТАЖНИТЕ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА 

1) Државната инвестициона банка врши финан-
јшрање на инвестиционите работи од средствата на 
Сојузниот, републиканците, покраинскиот, обласниот 
и буџетот на народ,ните одбори, како и од другите 
средства наменети за изведуење инвестиционите ра-
боти и големи поправки. 

2) Народната банка ќе и ставуе на располагање 
На Државната инвестициона банка, на нејзино ба^ 
рање, потребни средства за финансирање инвести-
ционите работи од буџетот во границите на отворе-
ните буџетски кредити. 

3) Додека Народната банка не го (Превземе извр-
шуењето на р епубл шпанските, покраинските, обла-
сниот и буџетот на народните одбори, надлежните 
министерства на фин-ансиите на народнит,е републики 
двоено поверениците за финансии на Автономна^ 
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покраина Војводина, Автономната Косовско-метохи-
ска област и народните одбори должни се да и ста-
вуат на Државната-инвестициона банка на распола-
гање средства потребни за извршуење инвестицио-
ните работи. 

4).Државната инвестициона банка должна е да 
организира евиденција на утрошените средства за 
'финансирање од точ. 1) на оваа наредба. 

5) Државната инвестициона банка ќе организира 
контрола на утрошокот на средствата за финансира-
ње од точ. 1 на оваа наредба на начин и во обем 
кои што ќе бидат одредени со прописите за извр-
шуење буџетот. 

6) Државната инвестициона банка врши креди-
тирање на градежните и монтажните претпријатија 
за сите нивни потреби кои што се во врска со извр-
шуењето на нивните задачи, зклучуејкји ги и кусо-
рочните кредити за потреби на обртните средства. 

7) Државната инвестициона банка ќе ги прев-
земе од државните кредитни претпријатија сите кре-
дити на државните градежни и монтажни претпри-
јатија. 

8) Народната банка за целите од точ. 6 и 7 на 
оваа наредба ќе и отвори потребен кредит на Др-
жавната инвестициона банка по каматната стопа 
предвидена во точ. I 3 под а) Наредбата за камат-
ните стопи по активните работи на државните кре-
дитни претпријатија за обртни средства VII бр. 27039 
од 23 декември 1946 година. 

9) Сите државни градежни и монтажни прет-
пријатија должни се да отворат текукЈи сметки кај 
Државната инвестициона банка и кај оваа банка да 
ги држат сите свои слободни парични средства. 
Градежните и монтажните претпријатија кои што 
имаат побарусња кај други кредитни претпријатија, 
ќе ги заклучат сметките кај тие кредитни претпри-
јатија или ќе ги пренесат своите побаруења на Др-
жавната инвестициона банка. 

10) Државната инвестициона банка, заради еви-
денција на кусорочните кредити и платниот про-
мет на градежните и монтажните претпријатија, ќе 
и доставуе на Народната банка статистички подаци 
по овие работи. 

11) Народната банка должна е на Државната 
инвестициона банка во места дека оваа нема свои 
работни единици, а Народната банка ги има, да и 
овозможи извршуење на финансирањето на инвести-
ционите работи преку акредитиви. Државната инве-
стициона банка може, во случај на потреба, привре-
мено да додели свој службеник на работа во работ-
ната единица на Народната банка заради вршење 
работите на Државната инвестициона банка. 

Бр. 6964 
11 март 1947 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 
Согласен сум, 
Претседател 

на Сојузната планска комисија, 
Андрија Хебранг, с. р. 

189. 
Н,а основа чл. 1 ст. 2 Уредбата за спроведував 

социјалното осигурување по прописите на Законот за 
социално осигуруење работниците, намештениците и 
службениците издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА С ОДИ А Л НО ОСИГУРУЕЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
ОД ЗАНАЕТСКИТЕ ПРОИЗВОДУАЧКИ И ПРЕРА-

БОТУАЧКИ КООПЕРАЦИИ 
Член 1 

Членовите на занаетсште производучки и пре-
работувачки кооперации, организирани иво прописите 

на Основниот закон за кооперации^. одвеано се 
осигуре,ни кај Државниот завод з„ социално Ј0сигу-
руење по прописите на Законот за социално осигу-
руење работниците, нлмештениците и службениците 
и другите прописи за с проведувале на социалвото 
осигурувале. 

Оваа обвеза трае за сето вр'еме додека член на 
кооперација стварно работи во кооперација. 

Член 2 
Должностите и обврзете на работодавач сто про-

писите за сопиалното осигуруење ќе ги врши за 
членовите на занаетските про изводу ачки? и прерабо-
туачки кооперации онаа кооперација, ка ј која што 
^операторот е учленет. 

Почетокот и престанокот на работењето на пр-
един кооператср е должна кооперацијата да го 'При-
јави на надлежната филизла на Државниот завод за 
социално осигуруење односно на нејзината експози-
тура шшг1 повереништво, како влегував односно изле-
гуење на осигуреник од работа по прописите на чл. 
47 Уредбата за опроведуење социалното осигуру-
е а е по прописите на Законот за социално осигуру-
вав работниците, намештениците и службениците. 

Член 3 

Ова,а наредба влегуе во с ш 0 со денот на обја-
вувањето во ,.Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

IV бр. 3762 
15 март 1947 година 

Белград 
Министер на трудот. 

Вицко Крстулович, с. р. 

190. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и потрошуат-т,ка на стокава од 12 мај 1945 година 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ВРЕМЕТО НА ПРОДАВАЧКА И КОЛЕЊЕ НА 
МАШКИ ЈАГАНЦА 

1) Машки јагаеца не можат да се продаваат 
нити да се колат пред 1 мај 1947 година. 

За да бв? се спречило колењето на многу мла^ 
ди јаганца, министрите на трговијата и снабдуењето 
на народните републики можат за своите подрачја 
како ден на почетокот за слободна продавачка и 
колење на машки јаганца да одредат и некој подо-
цен датум. 

2) Останатите одредби на Наредбата за пуштање 
во слободка продавачка машките јаганца бр. 39303 
од 15 мај 1946 година оста-нуат и натаму во важност. 

3) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об-
јавуењето во „Службениот лист на Федера нивна На-
родна Република Југо слави ја".-

Бр. 14451 
25 март 1947 го диев 

Белград 
Министер на трговијата и снабдувањето, 

др Заим Шарац, с. р. 
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191. 
На основа членот 17 Законот за еднообразните 

сметководство пропишуам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ВОДЕЊЕ КНИГОВОДСТВО ВО ОСНОВНИТЕ 
КООПЕРАТИВНИ ОРГАНИЗАЦИИ (СЕЛСКИТЕ И 

ГРАДСКИТЕ КООПЕРАЦИИ) 

I. Сите кооперации кое? што исполнуат било 
кој услов на претпријатие од категорија „А" од 
членот 4 Законот за еднообразното сметководство 
како и сите работни сојузи и главни кооперации се 

1) ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАБАВНО 
Главни сметки (конта) 

1) Ин-вестиции — основни средства г 
(недвижности и движности) 

обвезни да водат работни книги по прописите на 
Законот за еднообразното сметководство. 

Останатите кооперации кои што се во состојба сво-
ето книговодство да го водат по десетниот систем, 
можат, по тој систем а да го водат, во противно 
кооперациите ќе водат книговодство по двојниот 
(дупли) систем спрема прописите на ова напатствие. 
Сите книжења во книгите на овие кооперации се 
вршат врз основа на книговодствените темелници. 

II. — Главните сметки (главните конта) ,и под-
сметш (подконта), т. е, групите на помошните смет-
ки (помошните конта), во книговодството на сите 
овие кооперации ќе се води по следните сметковни1 

(контни) планови, и тоа за: 

-,ПРРДАВАЧКИ КООПЕРАЦИИ 
Групи на помокјни сметки (конта) 

т. е. подсметки (подконтаЈ 
1) Земјишта 
2) Грагјевини 
3 ) П О С Т Р О Ј К И 
4) Машини, оправи и алати 
5) Превозна средства 

^ 6 ) Намештај и прибор ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2) Стока 1) Индустриска стока 

а) купена 
б) комисиона 

2) Поледелско производи (по врстите) 
а) купени 
б) комисиони 

3) 'Сопствени изработуачки (по врстите) 
4) Амбалажа (по врстите) 

3) Продавачници 
4) Готовина — парични ср-едств-а 1) Благајна 

2) Готовина кај Народната банка 

5) Хартии од вредност 1) Хартии од вредност 
2) Удели кај кооперативни установи 

6) Пресметка со кооператорите 
7) Установи и лиц,а 1) Народн-а банка 

2) Државни установи и претпријатија 
3) Кооперативни установи и претпријатија 
4) Разни установи и лица 
5) Евиденциони сметки 

8) Фондови и удели 1) Резервни фонд 
2) Инвестиции фонд 
3) Културно-просветен фонд 
4) Други фондови 
5) Резерви за а-мортизација 
6) Удели на членовите 

9) Штедни улози 1) Слободни 
2) Обвезни 

10) Преработуачка 1) Потрошени суровини и материал 
2) Награди за работа 
3) Режиски трошкови 

И) Преносни сметки (конта) 
12) Расходи и приходи 1) Администрат^вно-у правни трошкови 

2) Даноци, давачки и осигуруваа 
3) Разни расходи и приходи 

2) ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРОИЗВОДУАЧКИ И ПРЕРАБОТУАЧКИ КООПЕРАЦИИ 
Главни сметки (конта) на помогни сметки (конта) 

"1Ј Внвестиции-основни средства 
(недвижности к движно ст,и) 

т. е. подсметки (подконтаЈ 
1) Земјишта 
2) Грагјевини 
3) Постројки 
4) Машини, -оправи и алати 
5) Превозни средства 
6) Намештај и прибор 



Страна 296 - Број 2 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ С Л У Ж Б Е Н Л И С Т ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Петок, 28 ма,рт Ш7 

2) Производи 

3) Предавач-нвбцр 

4) Парични средства 1) Благајна 
2) Готовина ка\ Народната банка 

5) Хартии од вредност 1) Хартии одвредност 
2) Удели кај коопер,ативни установи 

6) Пресметка со ^операторите 

7) Установи и лица 1) Народна банка 
2) Државни установи ен претпријатија 
3) Кооперативни установи и претпријатија) 
4) Разни установи и липа 
5) Евиденциони сметки (конта) 

8) Фондови и уд^ли 11) Резервни фонд 
2) Инвестиции фон,д 
3) Културно-просветен фонд 
4) Други фондови 
5) Резерви за амортизација 
6) Удели на членовите 

9) Сировион и материал 1) Сиров иии (по врстите) 
2) Материал (по врстите) 
3) Амбалажа (по врстите) 

10) Прозв одство -пр еработуачка 1) Потрошени суровини и материал 
2) Награди за работ,а 
3) Режиски трошкови 

11) Преносни сметш (конта) 

12) Расходи и приходи 1) Админис!ратоивно-управни трошкови 
2) Даноци и давачки 
3) Разни расходи и приходи! 

3) Р АБ ОТНИЧКО - СЛУ ЖБЕНИЧКИ ПОТРОШУАЧКИ КООПЕРА,ЦИИ 
Главни сметки (конта) Групи на помокјни сметки (конта) 

1) Инвестиции — основни средства 
(недвижности и движнпсти) 

т. е. подсметки (подконтаЈ 
1) Земјишта 
2) ГрагЈевини 
3) Постројки 
4) Машини, справи и алати 
5) Превозна средства 
6) Намештај и прибор 

2) Стока 1) Стока 
2) Комисиона (стока по врстите) 
3) Сопствени шработуачки (по врстите) 
4) Амбалажа (по врстите) 

3) Предавачници 

4) Парични средства 1) Благајна 
2) Готовина кај Народната банка 

5) Хартии од вредност 1) Хартии од вредност 
2) Удели кај кооперативни установи 

6) Магацини 

7) Установи и лица 1) Народн,а банка 
2) Државни установи и? претприј,атија 
3) Кооперативни установи и претпријатија 
4) Разни установи к? лица 
5) Евиденциони сметки (конта) 

8) ,Фондови и удели 1) Резе,рв,ни фонд 
2) Инвестициони фонд 
3) Културно-просветен фонда 
4) Други фодови 
5) Резерви за амортизација! 
6) Удели на членовите 

9) Штедни1 улози 
10) Преработувачка 1) Потрошени аиров иии и материал 

2) Награди за работ,а 
3) Режиски трошкови 
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МУ Преносни сметки ( к о н т а ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
12) Расходи и ^приходи 1) А д министр а тсњно-у пр авни трошкови 

2) Даноци, давачки и! осигуруваа 
3) Разни расходи к приходи 

4) ЗАНАЕТСКИ ПРОИЗВОДУАЧКИ И ПРЕРАБОТУЧКИ КООПЕРАЦИИ 
Главни сметки (конта) Групи на помокЈни сметки (конта) 

1) Инвестиции" о сиов ни средств,а т. е. под сметки (подконтај 
((недвижности а движно оти), 1 11) Земјишта 

ј 2) Грагјевини 
3) Постројки 
4) Машини, спр.ави и алати 

а) з а енергија 
б) за замена на човечка работа 

5) Превозни? средства 
6) Намештај и прибор 

2) Производи 

3) Продавачка 1) Готова стока 
2) Услуги и поправки 

4) Парични средства 1) Благајна 
2) Готовина кај Народната банка 

5) Хартии од вредност 1) Хартии од -вредност 
2) Удели кај кооперативни установи 

6) Пресметка со ^операторите 

7) Установи и лица 1) Народна банка 
2) Државни установи и претпријатија 
3) Кооперативни установи и претпријатија 
4) Разни установ-и и лица 
5) Евиденциони и преносни сметки (конта) 

8) Фондови и удели 1) Резервни фонд 
2) Инвестиции фонд 
3) Културно-просветен фонд 
4) Други фондови 
5) Резерви за амортизација 
'6) Удели на членовите 

9) С ир о вини и материал ^ А) Производна задача 
1) Набавен,а сировина 
2) Набавен мат ери ал 

Б) Услуги и поправки 
1) Набавена сировина 
2) Набавен материал 
3) Отпатци за поправка 

10) Производства 1) Утрошешѕ суровини и материал 
2) Награди за работа 
3) Режиски трошкови, 

И) Услуги и поправки 1) Утрошени сировиве!! и материал 
2) Награда! за работа 
3) Режиски трошкови 

12) Општи трошкови А) Р е жил за цена на коштањето 
1) Плати на службениците 
2) Плати на учениците 
3) Социално осигурував (дел на кооперацијата) 
4) Осигуруење од провала и пожар 
5) Кирија 
6) Осветлуење и огрев 
7) Канцелариски материјал 
8) Поштарина, телеграф, телефон 
9) Даночни и такси без данок на промет 

10) Поправки на машини и алати 
И) Поправки на простории 
12) Други ра-сходи н.а производството 

Б) Режиј,а за продавачка цена 
1) Провизија, оглас и реклам^ 
2) Данок на промет 
3) Патни трошкови 
4) Платено годишно отсаство 
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5) Платено болуење 
6) Други расходи на продавачка 
7) Трошкови на про давачкана 

Сите други врсти селски и градски кооперации 
како: жилишш, здравствени, кооперации за обнова 
и тн. ќе ги водат своите книговодства по едниот 
од овѕге сметковни (контни) планови кој што нај-
арно одговара на нивното работење 

Ш. — Сите делови на имотот и должењата на 
кооперацијата, сите промени на нив, како и сите 
сметки (конта) на успехот, т. е. сметки (конта) на 
расходот и приходот, се книжат на соодветни смет-
ки (ко,нта) на овие сметковни (контни) планови. 
Подсметките (подконта) н0 групи помокјни сметко? 
(помокјни конта) можат понатаму да се делат на 
поединечни сметки (конта) спрема потребите на са-
мата коопер.ација. 

IV. — Во сите овие кооперации ќе се водат: 
1) книга на главните сметки (конта) 
2) помокјни книги. 
Книга на главните сметки (конта) се води по 

начин на т нар. американски дневник и содржи 
само главни сметки (конта) од сметковниот (конт-
ниот) план. 

Во помошните книг-и се водат групи на П О М О К Ј Н И 
сметки (конта), т е подсметки (подконта). 

Во една помокјна книга може да се води една 
или повекЈе подсметки (подкоц^а) 

Секој,а помокра книга носи ознака на главната 
сметка (конто) и на соодветните потсметки (под-
конта) кои што во неа се водат 

V, — Сите сметковни1 книги на овие коопера-
ции морат да бидат во тврд поврз, нив,ните страни-
ци нумерисани, прошиени со јемственик и на по-
следниот лист заверени. 

Дека за тоа постои возможност можат книгите 
да се водат во форма на картотека. Сите листови на 
картотеката во овој случај мораат такугјере да би-
дат заверени 

VI. — Ова напатствие влегуе во сила со денот 
на обј-авуењето во „Службениот лист на Федератив-
на Народна Република Југославија" со тоа да коо-
перации^ е, на кои што тоа се однесуе, се должни 
да го применат со 1 јануари 1947 година. 

IV бр. 121 
22 март 1947 година 

Министер На фи,на,нсиите, 
Сретен Жујович, с, р. 

192. 
Врз основа на прописите од Наредбата за уки-

нуење царинската граница и царината мегју Федера-
тивна Народна Република Југославија и Народна Ре-
блика Албанија донесам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА УКИНУЕЊЕ ГРАНИЧНИТЕ ЦАРИНАРНИЦИ 

СПРЕМА АЛБАНИЈА 

1) Се уккнуаг царинарниците в,о Струга, При-
зрен, Титовград, Бар, Стење и Битола, како и ца-
ринските оддели во Сукобин 

2) Технички напатствија за извршуење на ова 
решеше ќе пропише Управата на царина. 

VIII бр. 3580 
17 март 1947 годи,на 

Белград 
Министер на на јсмешната трговија, 

инж Никола Петрович, с. р. 

193. 
На основа чл 2 точ. 8 Уредбата з,а семенска 

служба, во согласност со Министерот на финансии-
те ФНРЈ, донесуам . 

Р Е Ш Е Ш Е 
ЗА ПЛАКЈАЊЕ НАКНАДИ ЗА АНАЛИЗА-ИСПИ-
ТУЕЊЕ, ПЛОМБИРАЊЕ И АТЕСТИРАЊЕ НА СЕ-

МЕНСКА СТОКА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО 
НАПЛАТУЕЊЕ 

I. — Секој КОЈ што бара утврдуење на квали-
тетот на семенска стока со испитуење, пломбирање 
и атестирање, како и издавање уверењ,а и сертифи-
кати за испитуење семенска стока, должен е да под-
несе претставка н0 заводот или установата кои што 
вршат испитуење на семенска стока. 

Претставката, решението кое шт,о се врз основа 
на ћеа донееуе, уверението и сертифика,тот з,а испи-

тување на семе,нска стока мораат да бидат такси-
рани по прописите на Законот за таксите. 

П. — За испитуење на семето се плакја накнада 
и тоа само за она и^питуење, кое што се бара со 
претставка. 

Ако во претставката не е точно означено која 
врста и а анализа на семе има Да се изврши, семето 
ќе се подвргне на секоја врста на анализа која што 
на таа семенска стока и е потребна, а накнадата се 
плакја за сите извршени испитуења. 

За семенска стока за која што е пропишано 
пломбирање и атестирање се плакјд накнада за ис-
питуење по точ. VIII на ова решење. 

Ш. — За стручни мислења врз основа на испи-
туењето не се плакја никаква накнада. 

За стручни мислењ,а со кои што се потврдуат 
некои факти се плакја,ат такси по чл. 1 и 27 Зако-
нот за таксите. 

IV. — Сите кои што бараат испитуење на се-
менска стока плаќаат еднаква накнада за иста 
врста испитуење, пломбирање м атестирање на семе, 
освен кооперации и кооперативни организации кои: 
што плаќаат смалена накнада за 50% 

Министерството на поледелството и шумарство-
то ФНРЈ, министерствата на поледелството на на-
родните републики научните заводи и установи се 
ослободуат од плаќањето на накнадата само кога 
бараат испитуење на семе во научни цели, што во 
претставката мораат особено Да истакнат. 

V. — Заводите и установите кои што вршат се-
менска контрола и испитуење н0 семенска стока за 
испитуење семе наплатуат следна накнада: 

Динари 
1) идентичност на семе со вегетациски 

огледи — - — — 1О0.— 
2) идентичност на семе после клијање 

во лабораториум — — — 25.— 
3) идентичност на семе без клијање во 

лабораториум — 5.— 
4) потекло н,а семето со утврдуење на 

карактеристични керови со вегетаци-
ски огледи — — — — — 100.— 

5) потекло на семе со угар дуење ,на ка-
рактеристични' корови во лаборато-
риум - 20.—ч 
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Динари 
6) потекло на семе врз основа на Доку-

- ме итн - — — 
7) чистокја на ситни трае и и содржај 

на отпатци кај чистење — 50.— 
8) чеѕстокја п 0 други трави и граорица 2 5 ^ 
9) чистокЈа на сето ситно семе — 10.— 

10) чистота на Једро семе — 5 -
11) клиј.авост за 10 дена клијање 10.— 
12) клиЈавост за 14 дена клијање 15.— 
13) клијавост за 21 ден клијање 20,— 
14) клиЈавост на секој започнати 10 дена 

преку 21 де-н на климање — — — — 10 — 
15) клијавост со вегетациски огледи или 

во пов'екје подлоги — — — — 50,— 
16) клијавост повторена за секои започ-

нати 5 дена 10.— 
17) испитува е на вилина косипа или не-

кој специален коров 5.— 
18) испитуење на апсолутната и хектоли-

тарск„ тежина на семето — — — — 5.— 
19) испктуење на специфичната тежина 

на семето — — — — — — — — — 7.— 
20) утврдуење бројот на клиците во еден 

килограм на репино семе — — — — 20.— 
21) содржаЈ на плевицата ка ј овес, ечмен, 

крупник, просо, хелда, солнчоглед, са-
флора, арахис, рицинус, ориз к клуп-
части оштрици — — — — — — — 20.— 

22) брашнавост и цаклавост на семето — 10.— 
23) утврдуење на билна болест или штет-

ници на семето 20 — 
24) испитуење влага во семето — — — 40 — 
25) утврдуење фалсификувањето илви1 боја-

дисаното на семето — — — 50.— 
26) издавање на травни рецепт — — — 10.— 
27) иапитуење составот на триците — — 60 — 
За испитуење семе кое што не е предвидено со 

ов,а решење заводот или установата која што врши 
испитуење има право на наплата по одобруење на 
Министерството на поледелството и шумарството 
ФНРЈ. 

"VII. — З а поопсежчи иопитуачкк работи, кои 
што бараат поголеми трошкови на испктуење, не 
се плакјаат наки ади наведени во предната точка 
туку се подмируат во форма на кредит, ангажиран 
во таа работа, кој што по завршетокот на работе-
њето се пресметуе. 

Заводот односно установата која што добила 
на иапитуење поопсежни испиту ачки работи ќе по-
бара, од оној кој што барал испитуење потребни 
кредити. 

VII. — Кај утврдуење накнадата з,а испитуење 
чвдстокјата на едро семе сето семе на големина на 
семе од конопја и поедро од него с-е смета како 
едро, а поситно како ситно семе. 

Под ситно тревно семе се подразбира семе 
„Поа"сорт,а и, неговите големини 

Кај испитуења тревни смеси1 или детелински сме-
си се наплатуе накн.ада за секоја врста на семе 
одделно. 

VIII. — За пломбирање и атестирање на семен-
ска стока се пр опиту ат следни накнади: 

1) Од секој килограм на семенска стока предло-
жена за пломбирање и атестирање се плакја: 

Динари' 
а) ка ј семе од карфиол, потоа семе на 

цветно и украсно растение — 2.— 
б) кај друго сем-е од зарзават освен се-

менски компир и гра — — 1.— 
в) ка ј семе од сите сорти детелина, лу-

церка и треви 0 50' 
г) к а ј уљано семе и семе на индустри-

\ I еко растение -в, - л —= - - - - - 0125; 

Динари 
д) кај расади од зарзав,ат, семе од гра, 

граорица, сточни грашок и други ра-
стенија за пијалаци ОДО 

гј) кај гомољ на компир и ка ј семе 
Но сите сорти житарици освен пче-
ница и царевка — — — — — 0,05 

е) ка ј семе од пченица и царевка 0,02 
КаЈ повторно 'пломбирање и преп л одбирање 

оваа накнада не се ,плакја, 
2) Освен накнадата од ст, 1) ка ј пломбирањето и 

атестирањето се плакја: 
а) ка ј пломбирање на сите сорти детелина, лу-

церка, гргорица, полски грашок, лен, мачни репак, 
мак, еспарзета и други растенија кои што ги напагја 
некаков штетен специален коров се плакја по врекја, 
за секоја сорта на специалниот коров Динари 5.— 

б) за испитуење клијавост на семе (точ. V) се 
плакЈа накнада До 10 врекји по секоја врекја, за 
11—50 врекји се плакја з а 10 врекји а за поведе 
од 50 врекји се плакја за секоја започната петта 
врекја од една и иста врста и сорта на растението; 

в) за испитуење потеклото, идентичноста и вла-
гата во семето се плакј с накнада за едно испитуење 
по партија: 

г) за иапитуење чистотата на семето се плакја 
з д секоја започната 20 врекја; 

д) за опецизлни испитуења пропишани ка ј семе 
од репа и кај семе од житарици се плаќаа накнада 
за едно испитуење по партија 

Накнадите од ст, 2) под а) до д) се наплатуат и 
ка ј увозот и извозот на семенската сто,ка доколку 
не е пропишано пломбирање и атестирање на семен-
ска стока. 

IX, — За една партија на семенска стока^се сме-
та количината од најповекје еден вагон од То ООО кг 
на ед,на врста и сорта на семенска стока, 

X, — За семенска стока кој,а што се увози, из-
вози или отпрема во растурена состојба, се ллакја 
накнада како за стокд која што е во врекш од 60 кг 
тежина, 

XI, — Ова решение влегуе во сила со денот на 
објавуењето в-о „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија' ' , со кој ден пре-
стануат да важат прописите кои што се во про-
тивност со ова решење, 

22 МРОТ 1947 година 
Белград 

Министер на поледелствот.о и 
шумарството, 

др Васо Чубрилович, с. р. 

Министерството на трудот ФНРЈ, по извршеното 
сравнуење со изворниот текст, установило оти во 
текстот на Општиот правилник за хигиенските и 
техничките заштитни мерки при работењето објавен 
во бројот 16 на „Службениот лист ФНРЈ" од 25 фе-
вруари 1947 годи,на, се поткрале долу наведените 
грешки и дава 

И С П Р А В К А 
НА ОПШТИОТ ПРАВИЛНИК ЗА ХИГИЕНСКИТЕ И 
ТЕХНИЧКИТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРИ РАБО-

ТЕЊЕТО 

Во членот 89 во 13 ред пред зборовите „Ако ра-
ботењата" треба да се додаде нова реченица која 
што гласи: „Кај заштитните окалки со срча, срчата 
мора да биде осигурена против прска,ње."; 

во членот 91 петиот ред после зборот „заштитни" 
треба да се додадат зборовите „нараквици, прегачи, 
заштитни обувки, заштитни", 

Бр, 5287. — Од Министерството на трудот ФНРЈ, 
27 март 1947 година. 
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Министерството на финансиите ФНРЈ, по извр-
шеното сравнуење со изворниот текст, установило 
оти во текстот на Напатствие^ за извршуење На-
редбата за утврдуење ра,зликата на акумулација која 
што не е заватена со стопата на данокот на промет 
на производите, објавено во „Службениот лист 
ФНРЈ" бр. 20 од 11 март 1947 година, се потерала 
долу наведената грешка и дава 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ИЗВРШУЕЊЕ НАРЕДБА-
ТА ЗА УТВРДУЕЊЕ РАЗЛИКАТА НА АКУМУЛА-
ЦИЈА КОЈА ШТО НЕ Е ЗАВАТЕНА СО СТОПАТА 
НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

Во точ. 1), шестиот пасус, вториот ред место 
зборовите „даночниот производ" треба да стои „до-
тичниот производ". 

Бр. 6683. — Од Министаретвото на финансиите 
ФНРЈ, 27 март 1947 година. 

Претседателството на Владата ФНРЈ, по изврше-
ното сравнуење со изворниот текст, установило оти 
во текстот на Уредбата за откуп житарици, објавена 
во „Службениот лист ФНРЈ" бр. 22 од 15 март 1947 
година, се поткрале долу наведени грешки и дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ОТКУП ЖИТАРИЦИ 

Во членот 16, шестиот ред место зборовите „се 
образуе" треба да се стави „ќе образуе"; 

на заглавието пред членот 18 ,,Казни и прекр-
ш а м треба да гласи „Казни за прекршам". 

Од Претседателството на Владата ФНРЈ, 27 
март 1947 година. 

Министерството на внатрешните работи ФНРЈ, 
по извршеното сравнуење со изворниот текст, уста-
новило оти во текстот на Правилникот за кукјни 
ред во казнено-поправните домови, окружните и 
околиските затвори во Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, објавен во „Службениот лист 
ФНРЈ" бр. 23 од 18 март 1947 година, се поткрале 
долу наведените грешки и дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КУКЈНИ РЕД ВО КАЗНЕНО-
ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ, ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИ-
СКИТЕ ЗАТВОРИ ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Во членот 32, првиот па:ус, последниот ред метју 

зборовите „кукјниот дневен' треба да се стави „и"; 
во членот 38, вториот ред, место зборот „мораат" 

треба да се стави зборов „можат". 
Бр. 2026. — Од Министерството на внатрешните 

работи ФНРЈ, 27 март 1947 година. 

Претседателството на Владата ФНРЈ, по извр-
шеното срамнува е со изворниот текст, установило 
оти во текстот на Уредбата за трошковите на тр-
говијата на големо и нд мало, објавена во „Слу 
жбениот лист ФНРЈ" бр. 106 од 31 декември 1946 
година- се поткрад долу наведените грешки и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ТРОШКОВИТЕ НА ТРГОВИЈА. 

ТА НА ГОЛЕМО И НА МАЛО 
Во чл. 6 првиот став четвртиот ред, третиот став 

третиот и четвртиот ред, четвртиот став третиот и 
четвртиот ред, а во чл. 7 во третиот став првиот ред 
секаде место зборовите „работи" и „работите" тре-
ба да с)е стават зборовите „рабати" и „рабатите". 

Од Претседателството на Владата ФНРЈ. 

Претседателството на Владата ФНРЈ, ПЈО в з ф ^ 
шеното оравнуење со изворниот текст установило 
оти во Наредбата за спроведуење во живот уредби^ 
те за добивка, расподелба на добивката, за трошко-
вите и фондовите на раководството на стопанските 
претпријатија, донесени пред 1 јануари 1947 годи-
на, објавена во „Службениот лист ФНРЈ" бр. 106 од 
31 декември 1946 година се потерале долу наведени-
те грешки и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ ВО ЖИВОТ 
УРЕДБИТЕ ЗА ДОБИВКА, РАСПОДЕЛБА НА ДО-
БИВКАТА, ЗА ТРОШКОВИТЕ И ФОНДОВИТЕ НА 
РАКОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА ДОНЕСЕНИ ПРЕД 1 ЈАНУАРИ 1947 
ГОДИНА 

Во чле-нот 3 топ. 21 третиот ред зборовите „чл. 
3" треба да гласат „чл. 2", а во истиот член точ. 36) 
четвртиот ред озгора метју зборовите „државните 
претпријатија" треба да се стави зборот „граде-
жни", а но тон. 40) ,на истиот член втор ред озгора 
мегју зборовите „за градежните" треба да се ста-
ват зборовите „цените на". 

Од Претседателството на Владата ФНРЈ. 
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