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З И . 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради со-
гласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Прет-
седателот на Советот за селско стопанство и шумар-
ство на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ ФОНДОВИТЕ ЗА МЕХАНИЗА-
ЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА НА ЗАДРУ-
ЖНОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО КОН ОКОЛИСКИТЕ 

СОЈУЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Член 1 
Фондот за механизација- и; инвестициона изградба 

на задружното селско стопанство може да се припои 
кон околискиот сојуз на земјоделските задруги. 

За припојувањето решава одделно советот на 
фондот за механизација и инвестициона изградба на 
задружното селско стопанство и собранието на око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги. 

Припојувањето е извршено ако донесат советот и 
собранието согласни одлуки да се изврши припоју-
вање. 

Член 2 
По донесувањето на одлуките за припојување се 

свикува собрание на околискиот сојуз на земјодел-
ските задруги, во кое влегуваат, како нејзини членови, 
и членовите на последниот совет на припоениот фонд 
за механизација и инвестициона изградба на задру-
жното селско стопанство. 

Ова собрание ги избира другите органи- на око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги, а може да 
одлучува и за другите прашања што спаѓаат во надле-
жност на собранието од тој сојуз. 

Член 3 
Правата и обврските на припоениот фонд за ме-

ханизација и инвестициона изградба на задружното 
селско стопанство'преминуваат на околискиот со јузна 
земјоделските задруги, ако се во врска со работењето 
од надлежноста на тој фонд. 

Средствата за производство од имотот на 'Припо-
ениот фонд за механизација и инвестициона изградба 
на задружното селско стопанство, засветувајќи ги и 
средствата за производство на неговите претпријатија 
и установи, му се даваат на трајно користење на око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги како општо-
народен имот. 

Другите ствари од имотот на фондот и на него-
вите претпријатија и установи преминуваат во соп-
ственост на околискиот сојуз на земјоделските за-
други. 

Член 4 
Претпријатијата и установите на припоениот фонд 

за механизација и инвестициона изградба на задру-
жното селско стопанство стануваат, од денот на при-
појувањето, претпријатија и - установи на околискиот 
сојуз на земјоделските задруги. 

Член 5 
Евиденцијата на средствата за производство, штс 

им се дадени иа земјоделските задружни организации 
како општонароден имот на трајно користење, ја вод* 
банката во парична вредност, а се регистрираат кај 
околискиот (градскиот) народен одбор. 

Надзорот над употребата на тие средства го врни 
околискиот сојуз на земјоделските задруги. 

Член 6 
Амортизационите отпиен на средствата од прет 

ходниот член на задружните организации ги уплату 
каат во одделен амортизационен фонд кај банката. 

Со средствата од тој фонд располагаат задру 
жшЈте организации што ги уплатиле тие средства. 

Министерот на финансиите на народната репу-
блика во согласност со претседателот на советот зг 
селско стопанство и шумарство на народната репу-
блика може да определи со делот од тие средства д* 
располага околискиот сојуз на земјоделските задруги 
а во границите што ќе ги определи Министерот на фи< 
надоените на ФНРЈ во согласност со Претседателот нј 
Советот за селско стопанство и шумарство на Владан 
на ФНРЈ. 

Надзор над употребата на средствата од аморти-
зациониот фонд од ст. 1 на овој член го врши надле-
жниот државен орган. 

Член 7 
Селско-стопанските стручњаци што им се 

лени на работа на суданските работни задруг 
службеници од фондот за механизација и ина 
она изградба на задружното селско стопанство! 
баат службеници на околискиот сојуз на земјодј 
задруги кому што е припоен фондот, доколку 
се согласи инаку околискиот сојуз со оддели 
други, и доколку поодделни стручњаци ќе ц 

ц а тоа. 
Министерот на финансиите на ФНРЈ во сој 

со Претседателот на Советот за селско стспа] 
шумарство на Владата на ФНРЈ и со Гк>етседа1 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ донесува 1

 / 
прописи за помошта на околиските сојузи на зч 
ските задруги за плаќање па агрономите. 

Член 8 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ може 

гласност со Претседателот на Советот за cejf 
папство и шумарство на Владата на ФНРЈ да 
одлуки за поблиско спроведување на оваа у 
одлуки за аналогната примена на одредбите < 
бата за доделување трактори, земјо дел оки м 
орудија на сел азиските работни, задруги и за 
за механизација и инвестициона изградба hi 
жното селско стопанство и од Уредбата за упѕј 
со фондот за механизација и инвестициона 
на задружното селско стопанство од страна i 
жниот совет и за организација и задачите н;. 
— на околиските сојузи на земјоделските sajj 
кои е припоен фондот за механизација и нивес гш 
изградба на задружното селско стопанство. 
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Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

12 мај 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Уа.н.аер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за селско стопанство 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић с. р. 

312. 
Врз основа н̂а чл. 38 од Зано,нот за планското 

управување со народното стопанство и чл. 13 и 94 од 
Законот за државните (службеници, Владата на ФНРЈ 

'ио предлог од Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И 
ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ПРОСВЕТНО-

НАУЧНАТА СЛУЖБА 

Член 1 
Во членот 15 од Уредбата за звањата и платите на 

службениците во ттросветно-научната служба („Слу* 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) после ставот 1 се до-
дава нов став 2 кој гласи: 

,»Стручен учи'!ел што предава во средните стручни 
школи стручно-теоретски предмети, а има најмалку 
•петнаесет години служба од кои најмалку нет години 
успешна работа во средна стручна школа се распоре-
дува според годините на служба во платни; разреди 
на звањето наставник (ст. 1 точ. 3) к натаму напре-
дува по платните разреди -на тоа звање задржувајќи! 
го звањето стручен учител." 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 

Член 2 
Платите по оваа уредба ќе се исплатуваат од 1 

април 1952 година. 

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

вањето во „Службениот лист eai Федеративна Народна 
Република Југославија''. 

12 мај 1952 година 
Белград 

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

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

Потпретседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата 

на ФНРЈ; 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

313. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согла-
сување односите во стопанството со новиот стопански 
систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА НАДОКНАДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРЕ-

МЕ НА ОТСУСТВУВАЊЕ ОД РАБОТА 

I. Надокнада на работниците и службениците на воена 
вежба 

Член 1 
Работниците fii службениците на стопанските прет-

пријатија! и на други стопански организации за- врем<е 
додека се наоѓаат на воена вежба ги задржуваат сво-
ите места на заштедувањето и за тоа време им припаѓа 
надокнада. 

Ако работник односно службеник добил позив за 
воена вежба во време на отказниот срок, текот на 
отказниот срок се запира со заминувањето на вежба и 
се продолжува по враќањето од воената вежба, бел 
обзир дали отказот го дало претпријатието односно 
стопанската организација или работникот односно слу-
жбеникот. 

Член 2 
Како надокнада в-о смисла на оваа уредба се по? 

дразбира износот предвиден со определениот тарифен 
став за редовното работно време. 

II. Надокнада за време на вршењето на служба на 
противавионски и противпожарна заштита 

Член 3 
На работниците и службениците на стопанските 

претпријатија и на други стопански организации кога 
•вршат служба на противавионски и противпожарна 
заштита им припаѓа, надокнада. 

III. Надокнада за време вршењето на јавни опште-
ствени функции и обврски 

Член 4 
На работниците и службениците на стопанските 

'претпријатија и на други стопански организации за 
време на вршењето на јавни функции кај претстав-
ничките и други државни органи (учество во работата; 
на народните собранија и народните одбори како it 
нивните тела; учество во работата на народните судови! 
како судшт-поротници, ити.) им прилага надокнада ои 
органот кај кого ја извршиле јавната функција во ви-
сината што ја определува самиот тој орган. 

На работниците и службениците на стопанските 
претпријатија и на други стопански организации за 
учеството 'В<о работа на определени општествени' орга-
низации (на собранија, конгреси, конференции, кул-
турно-уметнички или фискултурни приредби, турнеш 
и ел.) — претпријатијата и другите стопански, органи-
зации не се должни да даваат .надокнада за време на 
нивното отсуствување од работа. 

Со правилниците (тарифни) на претпријатијата и 
другите стопански организации ќе се 'регулира начи-
нот на плаќањето надокнадата на работниците и слу-
жбениците за .време додека вршат должност на чле-
нови на органите за управување на стопански органи-
зации во кои се избрани. 

Член 5 
На рао от ни ци те и службениците на CTonaiM ските 

претпријатија и па други стопански организации за 
време на сведочење, вештачење, толкување кај судо-
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зите и другите државни органи, како и за вршење 
стручни јавни општествени должности им припаѓа на-
докнада. 

Надокна дата паѓа на терет на оној орган кај кого 
Ја извршил јавната должност работникот односио слу-
жбеникот, ако со одделни прописи не е инаку пред-
видено. 

IV. Давање надокнада за време на оддалечување од 
работа 
Член 6 

На работниците и службениците на стопанските 
претпријатија и на други стопански организации кога 
се наоѓаат во притвор или во истражен затвор, како 
и за време на оддалечување од »работа (суспендирање), 
W.M припаѓа надокнада во висина на една третина, а ако 
имаат фамилија на издршка една половина од на-
докнадат^. 

Делот од надокнадата што е запрен по претход-
ниот CTaiB му се исплатува на работникот односно 
»службеникот што е ослободен од одговорност, пу-
штен од притвор или од истражен затвор, или е за-
прена кривичната односно дисциплинската постапка 

што била покрената против него. 
Член 7 

Кога стопанската организација има намера да му 
даде отказ на работник или службеник за време кога 
се наоѓа во притвор или истражен затвор, должна е 
да постапи во смисла на чл. 8 од Уредбата за постап-
ката за откажување на работниот однос на работни-
ците и службениците на стопанските организации 
'(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52). 

Член 8 
За време на издржувањето на казната затвор одно-

сно строг затвор по правосилна одлука од надлежниот 
државен орган на работникот и службеникот на сто-
та некого претпријатие или на Друга стопанска органи-
зација не му припаѓа никаква надокнада. 

Член 9 
Ако одлуката за казната се поништи во повторе-

ната постапка, односно во постапката по барањето за 
заштита на законитоста, ќе се смета дека работниот 
однос не е ни прекинувам. 

Во таков случај по исклучок од претходниот член, 
на работникот и службеникот на стопанско™ претпри-
јатие или на друга стопанска организација му при-
паѓа надокнада за сето време на отсутноста од работа. 

V. Исплата на кадокнадта 
Член 10 

Надокнадите под 1, II и IV од оваа уредба ги 
исплатуваат претпријатијата и другите стопански орга-
низации кај кои се работниците односно службениците 
запослени, на терет на сојузниот бунет односно буџе-
тот на народната република спрема тоа, од кој буџет 
се финансира службата. Ова важи д за надокнадите 
ПЈТО им припаѓаат на работниците и службениците спо-
ред одделните прописи при заминувањето на отслужу-
вање на воениот срок. 

По исклучок од претходниот став, во случај да е 
оддалечен од работа работникот или службеникот а не 
е ставен во притвор или истражен затвор, надокнадата 
паѓа на тенет на претпријатието односно стопанската 
организација што го донела решението за оддалечу-
вање од работа. 

Член И 
На работниците и службениците на стопанските 

претпријатија и на други стопански организации на 
кои по оваа уредба им припаѓа надокнада, а имаат 
право и на детски- додаток, овој додаток им припаѓа 
во полн износ. 

VI. Завршни одредби 
Член 12 

Надокнадете по оваа уредба ќе се исплатува од 
1 мај 1952 година. 

Член 13 
Се овластува Советот за народно здравје и. соци-

јална политика -на Владата на ФНРЈ во согласност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, да донесува по-
блиски прописи за применување на оваа уредба. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

12 мај 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНР^ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Го застапува 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

Министер на, Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура, 

Родољуб Чолаковиќ, е. р. 

314. 
Врз основа на чл. 1 од Законот власту вање 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради 
согласување односите во стопанството со новиот сто-* 
папски систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Сове-
тот за народно здравје и социјална политика на Вла-t 
дата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА ЗАБРАНА ДА СЕ ЗАПОСЛУВААТ ЖЕНИТЕ И 

МЛАДИНАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ РАБОТИ 

Член 1 
Членот 2 од Уредбата за забрана да се заложу-

ваат жените и младината на определени работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/52), се менува и гласи: 

„Работничкиот совет на претпријатието, односно 
старешината на надлештво™ и установата во согла-
сност со извршниот одбор на синдикалната подруж-
ница формира одделна комисија која ги: определува 
работите (работните места) во претуријатието, (над-
л е ш т в о ^ и установата па кои е забрането да се за-
штедуваат жени и младина. 

Комисијата ја сочинуваат четири члена, и тоа: 
а) во претпријатијата — два члена од работнич-

киот совет и два члена од извршниот одбор на синди-
калната подружница; 

б) во г.адлештватз и установите — два члена 
што ќе ги определи старешината на надлештво™ одно-
сно установата и два члена од извршниот одбор на 
си in д ик а л н ат а по др у жн и ца. 

Член 2 
По членот 7 се додава нов член 7а кој гласи: 
„Комисијата установува и им предложува на орга-

ните за управување со претпријатието односно на ста-
решината на надлештво™ и установата работни места 
на кои може претпријатието, надлештво™ - и устано-
вата без штета по работењето да воведува скратено 
р а б о т н о време и на кои можат да се зажалуваат со, 
скратено работно време жени кои поради лични или 
фамилијарни прилики не можат да работат полно ра-
ботно време. 

Кога на жена и' е одобрено да работи со скратено 
работно време, и' припаѓа заработка спрема вложениот 
труд и соодветни права од социјалното осигурување/* 
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Член 3 
Членот 8 е« менува и гласи: 
„Комисијата донесува свои решенија БО согласност 

со управниот одбор на претпријатието, односно со ста 
решената на надлештво™ и установата. 

Ако 'не се постигне согласност помеѓу комисијата 
и управниот одбор на претпријатието односно стајре-
шшата -на .надлештво^ и установата, образложените 
предлози и од едната и од другата страна ги испраќа 
управниот одбор .на претпријатието односно- стареши-
ната на надлештво го или установата, во срок од 8 дена 
до комисијата при советот за народно здравје и соци-
јална политика на народниот одбор на конечно ре-
шение. Оваа комисија е должна да донесе решение 
иајдоца во срок од 15 дена од денот на приемот на 
предлогот. 

Комисијата лри советот за народно здравје и соци-
јална политика на народниот одбор ја сочинуваат ин-
спекторот на трудот, претставник од месниот односно 
околискиот синдикален совет и претставник од здрав-
ствената служба." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

12 мај 1952 година 
Белград 

Претседател иа Бла та га на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Го застапува 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура, 

Родољуб Чолаковић е, р. 

315. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за донесување -уредби поради согла-
сување односите во стопанството со новиот стопански 
систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за 
Сообраќај и врски на Владата па ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ 
НА ПРАЗНИТЕ ВОЗЕЊА НА ТЕРЕТНИТЕ МОТОРНИ 

ВОЗИЛА 

1. Наредбата за искористување на празните возења 
на терените моторни возила („Службен лист на- ФНРЈ", 
бр. 29/48) се укинува. 

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

12 мај 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај и врски. 

Крсто Попивода, е. & 

316. 
Врз основа на чл. 7 од Уредбата за платите ма 

судиите на народните судови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/52), Советот за законодавство и из-
градба на народната ©ласт на Владата »а ФНРЈ, по 
предлог од Министерот на орав осудисте на ФНРЈ, 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ДОДАТОЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕ-
ЛИТЕ НА ОКОЛИСКИТЕ И ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ 

Член 1 
Положаите на претседателите на околиските и 

окружните судови се распоредуваат во следни поло-
жајни разреди, и тоа на: 

— претседател на околиски суд во IV положани 
разред; 

— претседател на окружен суд во III положае« 
разред. 

Член 2 
Положај,ните додатоци за положа,ите од чл. 1 на 

овој правилник се определуваат во следни месечни 
износи, и тоа за: 

— претседател на околиски суд од 1.000 до 1.500 
динари; 

— претседател на окружен суд од 2.000 до 3.000 
динари. 

Член 3 
По исклучок на претседателите на околиските су-

дови во седиштата на народните републики можат да 
им се определат положајните додатоци во рамките 
на IV положаен разред и до 2.000 динари, додека по-
л о ж а р е на претседателите на окружните судови по 
седиштата на народните републики можат да се ра-
споредат и во II положани разред и за тие положа« 
да се определат положани додатоци До 4.000 динари. 

Член 4 
Министерот на правосудне^ на народната репу-

блика ја определува со решение 'за секој суд поод-
делно висината на положајниот додаток во граници-
те на најмалиот и најголемиот износ, според обемот 
на работењето на судот, големината на судското под-
рачје, како и според околностите што го отежуваат 
особено вршењето на претседателската должност во 
определениот суд. 

Член 5 
Положаји,пот додаток може да се дава според 

прописите од овој правилник само во рамките на 
средствата што се предвидени во претсметката на 
приходите и расходите за положајни додатоци. 

Член 6 
Положајне« додатоци по прописите од овој пра-

вилник течат од 1 април 1952 година. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Ф<едеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1070 
12 мај 1952 година 

Белград 

Потпретседател 
па Советот за законодавство и изградба на 

народната власт на Владата на ФНРЈ, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. 
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317. 
Врз основа на чл. 8 од Уредбата за звањата и 

платите на јавните обвинители („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/52), Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ, цо 
предлог од Јавниот обвинител на ФНРЈ, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ДОДАТОЦИ НА ЈАВНИТЕ ОБВИ-

НИТЕЛИ И НА НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ И 
ПОМОШНИЦИ 

Член 1 
Положани на јавните обвинители и на нивните 

заменици и помошници се распоредуваат во следните 
положајни разреди, и тоа на: 

— помошник на околиски јавен обвинител во VII 
положаен разред; 

— помошник на окружен јавен обвинител во VI 
и V положаен разред; 

— околиски јавен обвинител и помошник на Јав-
ниот обвинител на АПВ во IV положа ен разред; 

— помошник на Јавниот обвинител На ФНРЈ, по-
мошник на јавниот обвинител на народна република 
и окружен јавен обвинител во' III положаен разред; 

— Јавен обвинител на АПВ, заменик на јавниот 
обвинител на народната република и постар помошник 
на Јавниот обвинител на ФНРЈ во II положани разред. 

Член 2 
Положај пите додатоци за положаре од чл. 1 на 

овој правилник се определуваат во следни месечни 
износи, и тоа за: 

— помошник на околиски јавен обвинител од ЗОО 
до 600 динари; 

— помошник на окружен јавен обвинител од 500 
до 1.500 динари; 

— околиски јавен обвинител од 1.000 до 1.500 
динари; 

— помошник на Јавниот обвинител на АПВ од 
1.000 до 2.000 динари; 

— помошник на Јавниот обвинител на ФНРЈ и 
помошник на јавниот обвинител на народната репу-
блика од 1.500 до' 3.000 динари; 

— окружен јавен обвинител од 2.000 -до 3.000 
динари; 

— Јавниот обвинител на АПВ, заменик на јавниот 
обвинител на народната република и постар помошник 
на Јавниот обвинител на ФНРЈ од 2.000 ho 4.000 ди-
нари. 

Член 3 
По исклучок, на околиските јавни обвинители во 

седиштата на народните републики можат да им се 
определат положајните додатоци во рамките на IV 
положани разред и до 2.000 динари, додека положаите 
на окружните јавни обвинители во седиштата на на-
родните републики можат да се распоредат -и во II 
положаен разред и за тие положби да се определат 
положаји и додатоци до 4.000 динари. 

Член 4 
Јавниот обвинител надлежен по Законот за јав-

ното обвинителство за назначување ја определува со 
решение за секое јавно 'обвинителство поодделно .ви-
сината на ноложајниот додаток во границите На нај-
големиот и најмалиот износ, според обемот на рабо-

тењето на јавното обвинителство, големината на под-
рачјето, како и според околностите што го одржуваат 
особено вршењето на должноста во определените јав-
ни обвинителства. 

Член 5 
Положајниот додаток може да се дава според 

прописите од овој правилник само во рамките на 
средствата што се предвидени во пред сметката на 
приходите и расходите за подожајни додатоци. 

Член 6 
Положените додатоци по прописите од овој пра-

вилник течат од 1 април 1952 година. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 1126 
12 мај 1952 година 

Белград 
Потпретседател 

на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ* 

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

318. 
Врз основа на чл. 28 и 48 од Царинскиот закова; 

а во согласност со Претседателот на Советот за про-
мет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Претседателот 
на Советот за индустрија и градежништво на Владата 
на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОТВОРАЊЕ КОНСИГНАЦИОНИ СКЛАДИШТА 
НА СТРАНСКИ СТОКИ И ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР 
НАД СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ВО ОВИЕ СКЛАДИШТА 

Член 1 
Отворање консигнациони складишта за сместува-

ње странски стоки и царински надзор над стоките 
сместени во овие складишта ќе се врши по прописите 
од овој правилник. 

Член 2 
Одобрението за отворање кон сиг наци оно склади-

ште го дава Министерството на финансиите на ФНРЈ 
— Управата за царини, врз основа на одобрението за 
држање консигн акционо складиште издадено од Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

Член 3 
Одобренијата за отворање консигнациони скла-

дишта можат да им се издаваат само на стопанските 
претпријатија и на застапништвата на странски фир-
ми во Федеративна Народна Република Југославија. 

Консигнациони складишта можат да се отвораат 
во оние места каде што го бараат тоа интересите на 
стопанството и каде е овозможена царинска контрола. 

Стопанските претпријатија и застапништвата на 
странски фирми во Федеративна Народна Република 
Југославија, кои сакаат да отворат консигнациони 
складишта, треба да се обрнат со писмена претставка 
до Министерството на финансиите на ФНРЈ — Упра-
вата за царини, со назначување* 
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а) видот на стоките и количините на истите, што 
сакаат да ш држат во к оне и ги а ди он о то складиште; и 

(5) местото каде што се наоѓа складиште™ (ули-
ца и број на зградата), како и краток опис на скла-
диште™ (материјал од кој е изградено, димензии и 
споредни простории).. 

Со претставката се приложува »трепне од ДОГОВОР 
рот што е склучен помеѓу држателот на складиште™ 
и странската фирма, како и •препис на дозволата за 
држање на коесигнационо складиште издадена од 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

Член 4 
Во одобрението за отворање консигнационо скла-

диште и за царинскиот надзор мора да бидат назна-
чени видот и вредноста на стоките предвидени со до-
говорот што е склучен помеѓу држателот на консигна-
дионото складиште и странската фирма, за кои се 
има желба да се држат на консигнационото скла-
диште. 

Одобрението се издава во три примерка, од кои 
еде-н му се предава на држателот на складиште™, 
вториот на надлежната царинарница а третиот на Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

Член 5 
Примателот на консигнационото складиште должен 

<е да поднесе обезбедување на царинските давачки за 
стоките што ги држи на складиште™. 

Видот на обезбедувањето го определува Управата 
за царини при Министерството на финансиите на 
ФНРЈ. 

Член 6 
Држателот на конситуационо складиште може да 

ги продаде стоките од складиште™ само во согла-
сност со финансиските, царинските и девизните про-
писи, што важат во моментот на продажбата на сто-
ките. 

Член 7 
Држателот на консигнационото складиште должен 

е да ги плати сите дејв ачки за продадените стоки од 
Складиште™ по постоеќите прописи. 

Член 8 
Ако стоките сместени во кон сиги аци он ото скла-

диште се пуштаат во слободен промет спротивно на 
прописите на овој правилник и на прописите донесени 
за неговото извршување како и на други прописи, 
држателот и раков одите лот на складиште™ одгова-
раат по казнените одредби на царинските и девизни-
те прописи. 

Член 9 
Членот 122 од Правилникот за извршување на 

Царинскиот закон нема да се применува во однос 
на кон сигнаци спите складишта на странски стоки. 

Член 10 
Технички напатствија за спроведување на овој 

правилник ќе издава Управата за царини при Мини-
стерството на финансиите на ФНРЈ. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", на кој ден престанува 
да важи Напатствие го за оснивање™ и работењето 

на конел гн а ци он ит е складишта на странските стоки 
во Федеративна Народна Република Југославаia 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/51). 

Бр. 9128 
14 април 1952 година 

Белград 

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

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер., на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

319. 
Врз основа на чл. 3 и 31 од Уп-ед'а.а за надле-

жноста за утврдување и контрола на цените и тари-
фите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) и чл. 5 од 
Уредбата за времената царинска тарифа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 15/52) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО ВРЕДНОСТА И 

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕТО НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА 
УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ 

1. Сите стоки што се увезат врз основа на одо-
бренија за увоз, ќе се пресметуваат опрема Решението 
за цените на суровините, полупроизводите и произ-
водите од увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/52). 

Пресметката во смисла на претходниот став ќе 
се врши и за увезените стоки за кои во одобрението 
за увоз не е Воопшто назначена вредноста, или на-
место вредноста е назначено дека стоките се при-
маат како подарок (со што се изедначуваат и е т е 
други ознаки и забелешки за бесплатното примање на 
стоките). 

2. Странската вредност на увезените стоки во 
случаите од претходната точка, како и во случаи кога 
поради некои разлози не се исправни податоците зл 
странската вредност на стоките, ќе ја утврдува коми-
сиски царинарницата при која се врши увозното и -
ринење. Комисијата се состои од три члена: од двај-
ца службеници на царинарницата и од стручен в е и т ч 
од листата на вештаците од државната арбитража 
од местото во кое се наоѓа царинарницата. Ако пак 
во место™ вое кое се наоѓа царинарницата нема 
стручњак-вештак од листата на државната арбитража, 
комисијата ја сочинуваат тројца службеници од ца-
ринарницата. Во работењето на комисијата може дг 
присуствува примателот на стоките или неговi'^' 
претставник. 

3. За сите случаи на утврдување вредноста ил 
увезените стоки во смисла на ова решение царинар-
ницата ќе го известува Министерството на финансии!е 
на ФН1РЈ — Девизната контрола. 

4. Сите стоки од трговски карактер што ги увезат 
приватни лица како подарок без одобрение за увоз 
осем оние стоки и во оние количини кои како пода-
рок — пратки се ослободени од плаќање царина, под-
ложуваат покрај плаќањето на царина во смисла нп 
Уредбата за времената царинска тарифа и на плаќање 
данокот на промет ако е предвидено со тарифата ни 
данокот на промет дека такви стоки подлежуваат на 
плаќање на овој данок. Осем тоа царинарницата е 
должна со цел да се плати данокот на доход, да го 
извести надлежниот финансиски орган за сите случам 
кога така увезените стоки ги преминуваат нормалните 
(уо^у-аегпте) потреби на едно домаќинство, односно 
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коса се у в е з е « во толкава количина да е очигледно 
дека се наменети за трговија. 

5. Царинење на автомобили и други стоки што ги 
.купуваат домашни лица (физички од правни) а кои се 
увезени врз основа на чл. 27 и 33 од Царинскиот за-
кон и чл. 117—121 од Правилникот за извршување на 
царинскиот закон — може да се врши само ако ра-
сполага купувачот, покрај други потребни одобренија 
и согласности, и со одобрение за плаќањето приба-
вено од Министерството на финансиите на ФНРЈ. 

Одредбите од претходниот став ќе се примену-
ваат и во случај кога домашни лица (физички и прав-
ни) купуваат во Федеративна Народна Република Ју-
гославија од странски лица моторни возила кои влегле 
во Федеративна Народна Република Југославија врз 
основа на триптих или карнет. 

Во вакви случаи за утврдување на разликата што 
треба да ја уплати купувачот на одделната сметка на 
Министерството на финансиите на ФНРЈ кај Народ-
ната банка иа ФНРЈ во смисла на постоевте прописи, 
ќе се применува коефициентот што е предвиден за 
таков автомобил, односно стоки, со тоа што за утвр-
дување на оваа разлика ќе се зема странската вред-
ност на автомобилот односно на стоките франко гра-
ницата, што и' одговара на вредноста на нов автомо-
бил односно на стоки од ист вид. 

Утврдувањето на странската вредност во случаите 
од претходниот став ќе се врши на начинот предви-
ден со точ. 2 на ова решение. 

6. Против решението од царинарницата за утвр-
дување на странската вредност донесено врз основа 
на комисиски утврдената вредност во смисла на точ. 
2 и 5 од ова решение, примателот на стоките може 
да подаде жалба до Министерството на финансиите на 
ФНРЈ в'о срок од 8 дена од денот на приемот на ре-
шението. Жалбата не го задржува решението од извр-
шување. 

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

Бр. 10365 
30 април 1952 година 

Белград 

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

320. 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за прометот со 

огнено оружје, муниција и со експлозивни: средства 
(„Службен лист на ФНРЈ", 5/52), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СТРЕЛАНИОТ СОЈУЗ НА ЈУ-
ГОСЛАВИЈА ЗА НАБАВУВАЊЕ ОРУЖЈЕ И МУНИ-

ЦИЈА НЕПОСРЕДНО ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

1. Стрелачкиот сојуз на Југославија и стрелачките 
сојузи на народните републики можат по дозвола што 
ја издава министерството на внатрешните работи па 
народната република да набавуваат за своите потреби 
« за потребите на своите членови непосредно од 
претпријатијата производители оружје и муниција во 
количините потребни за остварување на своите^ за-
дачи и да вршат расло делба на набавеното оружје и 
муниција на стрелачки дружини. 

Број 27 — Страна 535 

2. Стрелачките сојузи се должни да водат за се-
која количина набавено оружје и муниција и за нив-
ната расподелба евиденција што се должни по чл. 
8 од Уредбата за прометот со огнено оружје, му-
ниција и со експлозивни средства да ја водат држав-
ните трговски претпријатија и трговските претприја-
тија на 'инвалидските организации кои вршат промет 
со огнено оружје, муниција и со експлозивни сред-
ства. 

Стрелачките сојузи и стрелачките дружини се 
исто така должни за набавените количини на огнено 
оружје и муниција да го известат органот надлежен 
за внатрешни работи на народниот одбор на околи-
јата односно градот на чието подрачје се сместени 
оружјето и муницијата. 

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

IV бр. 3381 
30 април 1952 година 

Белград 

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

Александар Ранковиќ, е. р. 

321. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-

леграфско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ 

МАРКИ ПО ПОВОД XV ОЛИМПИЈАДА 

На 10 јули 1952 година ќе се пушти во течај се-
рија пригодни поштенски марш по повод XV олим-
пијада, која се одржува во Хелсинки — Финска 1952 
година. 

Серијата на овие марки содржи шест вредности, 
и тоа: 

1) марка од 5 динари, жолто/темнокостенова 
боја. Цртежот претставува гимнастичар^. 

2) марка од 10 динари, оветлокостенова/костенова 
боја. Цртежот претставува тркач. 

3) марка од • 15 динари, светлољубичеста/љуби-
честа боја. Цртежот претставува пливач. 

4) марка од 28 динари, светлоцрв'ена/темнокосте-
HOiBa боја. Цртежот претставува боксер. 

5) марка од 50 динари, зелено/те.мно<зел<е.на боја. 
Цртежот претставува кошаркашка. 

6) марка од 100 динари, светлослна/темнокосте-
нова боја. Цртежот претставува футбалер. 

На сите марки уцртан е олимпискиот знак (5 
испреплетени кругови). Натписите „XV олимпијада 
1952" и „Југославија" уцртани се на марките од 5, 
15 и 50 динари со латиница, а на марките од 10, 28 
и 100 динари со ќирилица. Вредноста на секоја марка 
означена е со број под натписот „Југославија". 

• Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми 
пошти додека не ќе се потрошат, а за франкирање 
на поштенски пратки ќе важат неограничено време, 
односно додека не се донесе решение за нивното 
повлекување од течај. 

Бр. 5752 
6 мај 1952 година 

Белград 

Директор 
на Главнтта дирекција на поштите 

Никола Милановиќ, е. р 
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322 . 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот 1fa 

производите и За производителите спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бп. 17/51) Сојузната коми* 
сија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА СУРОВИТЕ КОЖИ, ШТАВЕНИТБ 

КОЖИ И КОЖНИТЕ ОБУВКИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди: 
JUS G, ВО. 001 
JUS G. В1. 006 
JUS G. В1. 011 
JUS G. В1. 016 
JUS G. ВО. 006 
JUS G. В1. 051 
JUS G. В1. 052 
JUS G. В1. 056 
JUS G. В1. 066 
JUS G. В1. 067 
JUS G. В1. 071 
JUS G. В1. 081 
JUS G. В1. 082 
JUS G. В1. 091 
JUS G. В2. 121 
JUS G. В2. 122 
JUS G. В2. 123 
JUS G. В2. 124 
JUS G. В2. 131 
JUS G. В2. 136 
JUS G. В2. 141 
JUS G. В2. 142 

Сурова кожа 
Сурова кожа 
Сурова кожа 
Сурова кожа 
Штавена кожа 
Штавена кожа 
Штаке нг кожа 
Штавена кожа 
Штавена кожа 
Штавена кожа 
Штавена кожа 
Штавена кожа 
Штавена кожа 
Штавена кожа 
Кожни обувки 
Кожни обувки 
Кожни обувки 
Кожни обувки 
Кожни обувки 
Кожни обувки 
Кожни обувки 

Општи поими 
Крупна сурова кожа 
Свинска сурова кожа 
Ситна сурова кожа 
Земање мустра и начин на испитување 
Жолта кравине за опрема 
Природна масна кравана 
Телешки, јунешки и говедски бокс 
Галантериска гов е дск а кожа, природна и во боја 
Црн и природен бланк 
Ситна кожа за постава 
Растението штавена тонска кожа 
Тонска кожа специјал 
Растеннско штавени ременски плешти 
Ра<м-шие>ни обувки 
Прошиени обувки 
Гојзер-шпени обувки 
Флексибл-шиени обувки 
Клемувани обувки 
Аго-лепени обувки 
Ковани обувки 
Работнички ковани обувки Кожни обувки 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јули 1952 година. Почнувајќи од тој ден 
производителите можат да ги развратуваат, производ ат и означуваат стандардираните видови на сурова и 
штавена кожа и кожни обувки само спрема стандардите што се донесени со ова решение. 

3. Видовите на сурова и штавена кожа и кожни обувки што се стандардизирани а произведени 
no 1 јули 1952 година можат .производителите: и трговските претпријатија да ги ставаат во промет само 
во случај ако тие производи им одговараат на ознаките што се опфатени со југословенските стандарди. 

Бр. 2229 В.д. Претседател 
8 мај 1952 година на Сојузната комисија за стандардизација, 

Белград инж. Миле ЈБубичиќ, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Репу-
блике Хрватске во бројот 16 од 24 април 1952 година 
објавуваат: 

Закон за спроведување реорганизација на народ-
ните одбори; 

Закон за имињата на населените места, улиците и 
плоштадите и за обележување на куќите со броеви; 

Закон за поделба на Народна Република Хрватска 
на околии, градови и општини. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

311. Уредба за припојување фондовите за ме-
ханизација и инвестициона изградба на за-
дружното селско стопанство кон околи-
ските сојузи на земјоделските задруги — 529 

312. Уредба за дополнување на Уредбата за 
звањата и платите на службениците во 
просветно-научната служба 560 

313. Уредба за надокнади на работниците и 
службениците на стопанските организации 
за, време отсуствување од работа 530 

Страна 
314. Уредба за изменување и дополнување на 

Уредбата за забрана да се запленуваат жени 
и младината на определени работи 531 

315. Наредба за укинување Наредбата за иско-
ристување празни возења на теретни, мотор-
ни возила — — — 532 

316. Правилник за положајните додатоци на 
претседателите на околиските и окружните 
судови 532 

317. Правилник за положајните додатоци на 
јавните обвинители и нивните заменици и 
помошници — — — — 533 

318. Правилник за отворање консигнациони 
складишта на странски стоки и за царин-
скиот надзор над стоките сместени во овие 
складишта — — .— — 538 

319. Решение за начинот на утврдување вред-
носта и за применувањето на коефициен-
тите на увезените стоки — 534 

320. Решение за овластување на Стрељачкиот 
сојуз на Југославија за набавка оражје и 
муниција непосредно од претпријатијата 
на производителите — — — 535 

321. Решение за пуштање во течај пригодни 
поштенски марки по повод на XV олимпи-
јада . 535 

322. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за квалитетот на сурови кожи, шта-
вени кожи и кожните обувки 53^ 

Издавач! „Службен лист да ФНРГ новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралевиќа Марка 
бр 9 — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовић, Улица Кралевиќа Марка бр« 9. — Печат ва 

Југословенското штампарско претпријатие Белград 

Среда, 14 мај 1952 


