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444. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за воведување новиот платен систем 
и други стопански мерки со цел да се чшдготви новиот 
плански и финансиски систем, Владата на ФНРЈ, по 
предлог од Претседателот на Советот за народно 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ и 
од Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА 

Член 1 
Право на додатоци на деца, под условите пропи-

шани во оваа уредба, имаат: 
1) работниците и службениците запослени во др-

жавните стопански претпријатија, установи и надле-
штва; 

2) работниците и службениците запослени во за-
другите, задружните и општествените организации и 
нивните стопански претпријатија, како и избраните 
лица на постојани должности со постојана награда во 
општествените организации кои должности се опреде-
лени со посебни прописи; 

3) активните подофицери, воените службеници, 
офицерите, генералите и адмиралите на оружените сили 
и припадниците на Народната милиција; 

4) членовите на претставничките и на ним одго-
ворни органи кои примаа плата за својата работа; 

5) уживателите на лична пензија, уживателите на 
фамилијарна пензија - деца, како и уживателите на 
инвалиднина на III група по Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нивните 
фамилии; 

6) инвалидите од I до VII група кои примаат инва-
лидски; принадлежности како од војната и мирнодоп-
скиге воени инвалиди, инвалидите на Народната мили-
ција, на предвојничка обука и на противавионска за-
штита или други инвалиди на кои се применуваат про-
писите за инвалидите од војната и за мирнодопските 
воени инвалиди, како и уживателите на фамилијарна 
инвалиднина по тие прописи - за децата што се ужи-
ватели на инвалиднина. 

Член 2 
Додатоците на деца по одредбите од овач уредба 

опфаќаат: 
1) постојанен додаток на деца, и 
2) еднократен додаток за спрема на новородено 

дете. 
Член 3 

Финансиските средства за додатоците на децата 
од лицата од чл. 1 точ. 1 и точ. 3 до 6 ги обезбедува 
државата од буџетот. 

Финансиските средства за додатоците на децата на 
лицата од чл. 1 точ. 2 се обезбедуваат од придонесот 
што го плаќаат задругите, задружните и општествените 
организации и нивните претпријатија според посебните 
прописи. 

Член 4 
Занаетчиските задруги (производителни, прерабо-

тувачки и услужни) и рибарските задруги на кои што 
рибарењето им е едино или главно занимање можат на 
своите членови да им го обезбедат правото на постоја-

нен додаток на деца и додаток за спрема на новоро-
дено дете со доброволни уплати на пропишаниот при-
донес за целокупно 10 членство. 

На лицата од претходниот став, во случај на до-
броволна уплата на пропишаниот придонес, им при-
паѓаат додатоци за деца во исти износи и под еднакви 
услови како и на лицата во работен однос. 

Член 5 
Лицето што има право на додатоци на деца по два 

или повеќе основи може да 'го ужива тоа право само 
по еден основ. 

Постојанен додаток на деца 
Член 6 

Постојаниот додаток на деца изнесува 1.300 динари 
месечно или 50 динари дневно. Покрај тоа, лицата што 
имаат право на овој постојанен додаток добиваат 425 
единици индустриски бонови месечно или 16 единици 
овие бонови дневно. 

Вкупниот износ на дневно пресметаните додатоци 
во еден календарски месец не може да премине 1.300 
динари и 425 единици индустриски бонови. 

Член 7 
Постојаниот додаток на деца се исплатува во ме-

сечен износ на работниците, службениците и на други 
лица од чл. 1 точ. 2 до 4 на оваа уредба, кои примаат 
плата односно награда определена во постојанен ме-
сечен износ, како и на уживателите на пензии и инва-
лиднини, а во дневен износ им се исплатува на работ-
ниците чија што плата не е определена во постојанен 
месечен износ. 

Кога постојаниот додаток на деца е определен во 
месечен износ, се исплатува од првиот ден на наред-
ниот месец по здобивањето правото на додаток до 
крај на месецот во кој што престанало правото на 
додаток. 

Постојаниот додаток на деца се исплатува заедно 
ео платата односно пензијата, со инвалиднината или со 
друго материјално обезбедување за соодветниот испла-
тен период. 

На запослените уживатели на пензија односно на 
инвалиднина постојаниот додаток на деца им се испла-
тува со пензијата односно со инвалиднината а не со 
платата. 

Член 8 
Постојаниот додаток на деца припаѓа за секое дете 

издржувано фактичко од корисникот, и тоа: дете ро-
дено во брак или вон од бракот посвоено дете, внуче, 
пасиноК" и дете без родители земено на издршка. 

Постојаниот додаток припаѓа редовно до напол-
нети 14 години живот на детето, а за децата што се 
школуваат или се ученици во стопанството - до кра-
јот на пропишаното редовно школување односно уче-
ње, и тоа најповеќе до наполнетата 20 година на жи-
вотот за учениците на средни школи и за учениците 
на стопанството, а најповеќе до 25 години живот за 
студенти на факултети, на високи и виши школи 

За децата што се трајно неспособни за работа се 
продолжува правото на постојанен додаток и после 
наполнетите 14 односно 25 години живот. 

Условите определени во претходните ставови ва-
жат и за постојаниот додаток за деца што уживаат 

/ 
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фамилијарна пензија од,носно фамилијарна инвалид-
нина (чл. 1 тон. 5 и 6). 

Член 9 
Лицата од чл. 1 и чл. 4 на оваа уредба што имаат 

повеќе од два хектара обработлива з-емја или имаат 
од помал имот приход достаточен за издршка на де-
цата, како и лицата кои покрај редовната работа во 
работниот однос вршат и приватна професионална 
дејност како редовно постојано занимање, немаат пра-
во на постојанен додаток на деца. 

Министерот на финансиите на народната република 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ 
може за поодделни реони да пропише отстапувања од 
одредбите на ставот 1 од овој член. 

За применувањето на ст. 1 од овој член се зема во 
оглед и имотот односно приходите на брачниот другар. 

Висината на приходот што го исклучува правото 
на постојанен додаток на деца во смисла на претход-
ните ставови ќе ја пропише Министерот на финансиите 
на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот 
за народно здравје и социјална политика на Владата 
на ФНРЈ. 
. Член 10 

Работниците и службениците како и другите лица 
од чл. 1 точ. 2 до 4 јна оваа уредба го здобиваат пра-
вото на постојанен додаток на деца кога во запослува-
њето со полно редовно работно време ќе навртат не-
прекинат рдботер ^таЖ ОД ШМЈШк р п н а ГОДИШ н п и с п 

прекини вкупно дваесет месеци за последните две го-
дини, и го уживаат за време додека се наоѓаат во ра-
ботен однос," како и по престанокот на работниот од-
нос додека примаат материјално обезбедување од со-
цијалното осигурување или пропишана плата за време 
на времениот прекин на работниот однос. 

Л Работник и службеник кој неоправдано изостане од 
I работа подолго од. 15 дена го губи правото на посто-

јаниот додаток на дела. 
Ако бил работниот однос прекинат поради воена 

обврска или поради инвалидност или поради продол-
жување на болувањето преку една година, времето 
пом,инато во работен однос непосредно пред тој прекин 
се смета при повторното влегување во работен однос 
за непрекинат стаж, како да немало прекин. 

Уживателите на пензии и уживателите на инва-
лидни,ни го здобиваат правото на постојанен додаток 
на деца со, денот од кој што им припаѓа правото на 
пензија односно инвалиднина и го уживаат сето време 
додека им трае правото на пензија односно инвалид-
нина на определената група (чл. 1 точ. 5 и 6). 

Член 11 
Ако двата брачни другари имаат прав-о на посто-

јанен додаток на деца во смисла на чл. 1 од оваа 
уредба, брачните другари можат да се согласат дода-
токот да се наплатува било на едниот било на другиот. 
Доколку такви брачни другари не ќе поднесат до 1 
ноември 1951 година писмена изјава за таа спогодба 
до надлежниот орган од чл. 17 на ова уредба, посто-
јаниот додаток ќе му се исплатува и натаму на оној 
брачен другар кому што се исплатува л до тој ден. 

Ако двата брачни другари имаат право на посто-
јанен додаток на деца а еден од нив или обата имаат 
деца кои не се заеднички, секој родител може само-
стојно да го остварува правото на додаток за своите 
деца кои не се заеднички. 

Ако брачните другари што имаат право на посто-
јанен додаток на деца живеат одвоено, на секој од 
нив му припаѓа додаток за оние деца што се наоѓаат 
кај него на издршка. 

За случај на одвоен живот на родителите, посто-
јаниот додаток на деца му се исплатува на родителот 
при кого се наоѓа детето на издршка, без обзир дали 
тој родител има право на овој додаток во смисла на 
чл. I на оваа уредба и дали другиот родител што има 
право на постојанен додаток % должен да плаќа издр-
шка за тоа дете. 

Додаток за спрема на новороденото дете 
Член 12 

На лицата од чл. 1 и 4 на оваа уредба — осем 
уживателите на фамилијарна пензија и фамилијарна 
инвалиднина - - им припаѓа за секое новородено дете 
еднократен додаток за спрема на детето во износ од 
8.000 динари. 

Ако е родено детето вон од бракот од мајка која 
не е лице од чл. 1 на оваа уредба и татко кои има 
право на до,даток на деца по одредбите од тој член, 
додатокот за спрема на новороденото дете се исплатува 
врз основа на признанието или судското установување 
татковинството на оној родител при кого се наоѓа де-
тето на издршка. 

За случај на едновремено раѓање на повеќе деца, 
додатокот за спрема на детето припаѓа за секое ро-
дено дете. 

Член 13 
Работниците и службениците и другите лица од чл. 

1 том. 2 до 4 на оваа уредба имаат право на додаток 
за опрема на детето ако до раѓањето на детето на-
полниле непрекинат работен стаж од најмалку една 
година или со прекини вкупно дваесет месеци за по-
следните две години. 

Член 14 
Додатокот за спрема на детето се исплатува, по 

правило, на мајката пред да се роди детето, врз основа 
на налаз и оценка од надлежниот државен орган на 
здравствена служба дека пороѓајот ќе настапи во срок 
од еден месец. 

Ако овој додаток не е побаран пред да се роди 
детето, се дава по раѓањето на детето, врз основа на 
потврда од надлежниот матичар дека е родено живб 
дете. 

Ако брачните другари живеат одвоено, додатокот 
за спрема на детето му се исплатува на оној брачен 
другар на кој му припаѓа правото на постојанен дода-
ток за тоа дете во смисла на чл. 11 на оваа уредба. 

Член 15 
Се овластува Министерот на финансиите на ФНРЈ 

да може во согласност со Претседателот на Советот 
за народно здравје к социјална политика на Владата 
на ФНРЈ да пропише поблиски услови за здобивање 
правото на додатокот за спрема на детето, за сите 
лица од чл. 1 и чл. 4 на оваа уредба, и да може, по 
потреба, да пропише друг износ за тој додаток. 

Остварување на правата 
Член 16 

Правото на постојанен додаток на деца се оства-
рува врз основа на пријава од лицето на кое му при-
паѓа тоа право и пропишаните докази поднесени со 
таа пријава 

Ова право може да се остварува најмногу за три 
месеца уназад сметајќи од почетокот на оној месец 
во кој што е поднесена пријавата. 

Член 17 
Решението за правото на постојанен додаток на 

деца донесуваат: 
1) за работниците и службениците во државните 

стопански претпријатија, установи и надлештва, како 
и за лицата од чл. 1 на точ. 3 и 4 од оваа уредба -
директорите на претпријатијата односно старешините 
на установите при кои се запослени корисниците на 
додатокот, односно службените лица што ќе ги овла-
стат тие за тоа; 

2) за уживателите на пензии и и,нвалиднини по 
Законот за социјалното осигурување ќа работниците 
и службениците и нивните фамилии — органите за 
социјалните грижи на народите републики што се на-
длежни за донесување решенија за правото на пензија! 
односно инвалиднина; 

3) за уживателите на инвалида иии по прописите 
за воените инвалиди од војната и за мирно дописите 
воени инвалиди, за инвалидите на Народната мили,ција, 
на предвојничка обука и на против авионска заштита — 
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органите надлежни по тие прописи за донесување ое-
шемие за правото на нив алад,ин на, односно за исплата 
на инвалиднината; 

4) за лицата од чл. 1 точ. 2, как,о и за лицата од 
чл. 4 — органот за социјални грижи на околискиот 
(градскиот, реонскиот) народен одбор. 

Органите надлежни за работите на социјалната по-
литика, државните финансиски органи и органите на 
инспекцијата на трудот должни се да вршат постојана 
контрола за исплати на постојаните додатоци на деца 
во претпријатијата и установите, а државните финан-
сиски органи — и за исплатите цо точ. 2—4 од прет-
ходниот став. 

Член 18 
Што се однесува до постапката за остварување 

правото на постојанен додаток на деца и правото на 
додаток за опрема на новороденото дете аналогно ќе 
се применуваат за лицата од чл. 1 точ. 1 до 5, како и 
за лицата од точ. 4 на оваа уредба, прописите за по-
стапката за остварување правото по Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и на нивните фамилии, а за лицата од чл. 1 точ. б — 
соодветните прописи за воените инвалиди од војната 
и за мирнодопските воени инвалиди. 

Материјална одговорност и казни 
Член 19 

Корисникот на постојаниот додаток на деца е дол-
жен да му пријави на органот надлежен за донесу-
вање решенија во смисла на чл. 17 на оваа уредба во 
срок од петнаесет дена секоја промена која повлекува 
губиток правото на постојанен додаток на деца, како 
и промена на личноста на корисникот. 

Корисникот кој не ќе поднесе пријава за промена 
во смисла на претходниот став или ја поднесе таа при-
јава ненавремено, или ќе поднесе неточна пријава, е 
должен да ја надокнади штетата која ќе стане по-
ради тоа. 

Ако станала штета поради тоа што претпријатијата 
или установите или другите државни органи погрешно 
го определиле или погрешно го исплатувале постоја-
ниот паричен додаток за деца, за надокнадата за оваа 
штета им одговара на органите за социјално осигуру-
вање претпријатието односно установата, а ним одно-
сно на друг државен орган — корисникот на додатокот. 

Надокнадата на штетата се остварува во админи-
стративна постапка. 

Надокнадете на штетата од корисникот ја оства-
рува претпријатието, установата односно државниот 
орган што го определува и исплатува постојаниот до-
даток ма деца — со одбивање од наредните исплати 
на тој додаток или со забрана на платата односно на 
пензијата или инвалиднината. 

Член 20 
Со парична кална до 10.000 динари ќе се казни за 

прекршок: 
1) директорот на претпријатието, старешина на 

установа или друго одговорно лице кое намерно или 
су груба невнимателност ќе овозможи да ги користи 
додатоците на деца лице на кое не му припаѓа тоа 
право; 

2) корисник на додаток кој со неподнесување 
п,ропишани пријави и докази или со поднесување не-
точни, непотполни или лажни пријави и докази ќе 
оствари додатоци на деца на кои нема право. 

Надокнадата на штетата по чл. 19 на оваа уредба ' 
не го исклучува казнувањето по одредбите од прет-
ходниот став. 

Преодни и завршни одредби 
Член 21 

На лицата кои до 31 октомври 1951 година имале 
право на постојанен паричен додаток за деца по по-
ранешните прописи а не ги исполнуваат условите за 
примање постојанен додаток на деца п0 одредбите од 
оваа уредба, им престанува правото на тој дрдаток од 
1 ноември 1951 година, 
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Член 22 
Работниците и службениците запослени во рудар-

ството, металургијата и експлоатацијата на шумите, 
кои на 1 ноември 1951 година немаат наполнет работен 
стаж предвиден во чл. 10 ст. 1 на оваа уредба, можат 
по исклучение од тој пропис да примаат постојанен 
додаток на деца и пред да го наполнат пропишаниот 
работен стаж. ако најдоцна до 1 декември 1951 година 
склучат со државното стопанско претпријатие при кое 
се на работа договор за работа на најмалку една 
година. 

Работниците и службениците запослени во граде-
жништво на градежните објекти од државниот план, 
кои на 1 ноември 1951 година немаат наполнет работен 
стаж предви,ден во чл. 10 ст. 1 на оваа уредба, а кој 
до крајот на 1951 година ќе склучат со државното 
стопанско претпријатие при кое се запослени договор 
за работа за нова градежна сезона со влегувањето на 
работа на 1 февруари односно 1 март 1952 година, 
можат исклучително од членот 10 од оваа уредба да 
примаат од денот на влегувањето на работа по склу-
чениот договор постојанен додаток на деца макар да не 
го наполниле пропишаниот работен стаж до тој ден. 

Во договорите за работа од ставот 1 и 2 задолжи-
телно ќе се утврди дека работникот односно службе-
никот е должен да прими соодветна работа во друго 
претпријатие од истата или од друга стопанска гранка 
ако претпријатието со кое склучил договор не би мо-
жело да му даде запослување во смисла на склучениот 
договор. 

Договорите предвидени во ставот 1 и 2 претприја-
тијата можат да ги склучуваат само со оној број на 
работници што им е потребен за извршување на по-
стојаните, задачи, а градежните претпријатија — само 
за објектите од државниот план. 

Корисниците на постојаниот додаток на деца од 
ставот 1 и 2 кои со своја вина не ќе го извршат склу-
чениот договор за работа или неоправдано ќе ја пре-
кинат работата на подолго од петнаесет дена го губат 
правото на тој додаток и должни се примените износи 
на додатоци да ги в,ратат. 

Решенија за губитокот правото на примените до-
датоци и за должноста за враќање на тие во смисла 
на претходниот став донесуваат директорите на прет-
пријатијата, а наплатата на побарувањата на држа-
вата по тие решенија ја остваруваат надлежните др-
жавни финансиски органи по постапката што е пред-
видена за наплата на данокот. 

Член 23 
По исклучеше од членот 8 ст. 2 на оваа уредба, 

до крајот на 1951/52 школска година ќе се исплатува 
постојаниот додаток на деца што се наоѓаат на ре-
довно школување, а биле со воените настани спречени 
во редовното школување, до наполнетата 21 година на 
животот ако се на средни школи, односно до наполне-
тата 26 година на животот ако се на факултет, високи 
или виши школи. 

Член 24 
Поблиски напатствија за применувањето на оваа 

уредба донесува, по потреба, Претседателот на Сове-
тот за народно здравје и социјална по,ти тика на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 25 
На 1 ноември 1951 година престанува да важи 

Уредбата за материјалната помош за децата на ра-
ботниците (наместениците) и на службениците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 101/49), одредбите од чле-
нот 4 на Уредбата за инвалидските принадлежности 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/50), како и другите 
прописи што се во спротивност оо одредбите на оваа 
уредба. 

Од 1 ноември 1951 година не можат да се испла-
туваат на име материјално обезбедување на деца ни-
кеви поткрепи ни помошта осем постојаниот додаток 
на деца и додатокот за спрема на новородено дете по 
оваа уредба. 
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Член 26 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во ,,Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а ќе се применува од 1 но-
ември 1951 година 

25 октомври 1951 година 
Белград % 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и соц,ијална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

445. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 

на Владата на ФНРЈ за воведување на новиот пла-
тен систем и други стопански мерки со цел да се 
подготви новиот плански и финансиски систем, Вла-
дата н,а ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, од 
Министерот на финансиите на ФНРЈ и од Претседа-
телот на Советот за народно здравје и социјална по-
лити.ка на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПАРИЧНАТА НАДОКНАДА НАМЕСТО 

БОНОВИ ЗА ПРЕХРАНА 
Член 1 

По прописите од оваа уредба ќе се исплатуваат 
парични надокнади наместо бонови за прехрана на 
лицата од чл. 3 на оваа уредба кои имале во октом-
ври 1951 година право на парични бонови за купу-
вање на прехранбени стоки со 80% попуст. 

Паричните надокнади наместо бонови за прехрана 
ќе се исплатуваат од 1 ноември 1951 година до по-
четокот на применувањето на новите прописи за пла-
тите, пензиите и инвалиднините. 

Член 2 
Боновите за купување индустриски стоки со 80% 

попуст ќе ги примаат после 1 ноември 1951 година 
само оние лица кои имаат право по прописите на оваа 
уредба на парична надоенада наместо бонови за пре-
храна. 

Член 3 
Право на парична надокнади наместо бонови за 

прехрана имаат под условите определени од оваа 
уредба: 

1) лицата во работен однос запослени кај држав-
ните стопански претпријатија и нивните здруженија, 
агенции, застапништва, посредништва и слични сто-
пански организации, како и кај државните органи и 
установи; 

2) активните подофицери, воените службеници, 
офицерите, генералите и адмиралите на оружените 
сили и припадниците на Народната милиција; 

3) уживателите на пензии, инвалиднини и на по-
стојани помошта како и уживателите на материјално 
обезбедување по прописите за социјалното осигуру-
вање; 

4) уживателите на инвалиднини по Законот за во-
ените инвалиди од војната, по Законот за мирнодоп-
ските воени инвалиди и по други прописи што даваат 
право на инвалиднина по тие закони; 

5) лицата што примаат постојана државна помош 
како жртви од фашистичкиот терор или како членови 
на фамилиите на жртвите од фашистичкиот терор; 

6) другите материјално необезбедени лица што 
примаат постојана парична помош од државните сред-
ства. 
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Член 4 
На лицата од чл. 3 точ. 1 и 2 на оваа уредба, до-

дека се во работен однос, односно додека се на актив-
на служба во оружените сили и Народната милиција, 
им припаѓа парична надокнади според потрошувачката 
категорија во која се сврстени, и тоа: 

за потрошувачката Паричната надокнада наместо 
^ к а т е г о р и ј а ^ ^ ^ ^ ^ ^ б о н о в и за прехрана изнесува 

а) работници и службеници 
Р-1а јамски 2.400 динари месечно 
Р-ш 2.360 
Р-1а 1.990 „ 
Р-16 1.840 „ 
Р-ж1 1.990 „ 
Р-1 1.370 „ 
Р-2а 1.260 „ 
Р-ж2 1.480 „ 
Р-2 1.110 „ 
Р-3 930 „ 
б) воените лица и припадници 

на Народната милиција 
РОМ 2.240 „ 
О 2.240 
подофицери и воени слу-
жбеници 1.980 „ „ 
милиционери 1.830 „ „ 
На лицата чии што работен однос не тозе цел ка-

лендарски месец им припаѓа за односниот месец сра-
змерниот дел од паричната надокнада од претходниот 
став. 

За дните за кои, поради неоправдани изостану-
вања или од други разлози осем болување, не при-
паѓа плата се одбива од паричната надокнада од ст. 
1 на овој член соодветниот износ 

Лицата што уживаат материјално обезбедување 
за време на неспособноста за работа поради болест и 
болување по престанок на работниот однос имаат 
право на парична надокнада според потрошувачката 
категорија во која што биле сврстени во последниот 
месец додека биле во работен однос. 

Член 5 
Уживателите на лични пензии и уживателите на по-

стојани лични помошта наместо пензија по прописите 
за социјалното осигурување имаат право на парична 
надокнада во износ од 930 динари месечно, според по-
трошувачката категорија Рс-3. 

Уживателите на инвалидски пензии односно инва-
лиднини од III група и на соодветни лични ренти за 
случај на несреќа во работата по прописите за соци-
јалното осигурување имаат право на парична надок-
нада според потрошувачката категорија во која се 
сврстени, и тоа: 

1.370 динари месечно, ако се сврстени во потрошу-
вачката категорија Рс-1 

1.110 динари месечно, ако се сврстени во потрошу-
вачката категорија Рс-2 

930 динари месечно, ако се сврстени во потрошу-
вачката категорија Рс-3 

На уживателите на инвалидски пензии односно 
рента за случај на несреќа во работата што примаат 
одделен додаток за постојано туѓо одгледување и по-
мош им припаѓа покрај паричната надокнада од прет-
ходниот став што ја примаат за себе лично, уште и од-
делна парична надокнада за пратителот наместо боно-
вите на прехрана на пратителот, според потрошувач-
ката категорија Рс-3 во износ од 930 динари месечно. 

Уживателите на фамилијарни пензии и ренти, како 
и уживателите на фамилијарни постојани помошти на-
место пензии по прописите за социјалното осигурува-
ње, имаат право на парична надокнада под условите 
од чл. 14 на оваа уредба. 



Поток, 26 октомври 1951^^ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 48 - Страна 561 

Член 6 
Воените инвалиди од војната и другите уживатели 

на лична инвалиднина по Законот за воените инвалиди 
од војната, по Законот за мирнодопските воени инва-
лиди и по други прописи што даваат право на инва-
лиднина по тие закони, имаат право на парична надо-
кнада според потрошувачката категорија во која се 
сврстени, и тоа: 

за група 
инвалиди 

според 
потрошувачката 

категорија 

паричната 
надокнада 
изнесува 

месечно дин. 
I до V Рс-1 1.370 

VI до VII Рс-2 1.110 
VIII до X" Рс-3 930 
На инвалидите од I група што примаат специјален 

додаток за одгледување и туѓа помош им припаѓа, по-
крај паричната надокнада од претходниот став што ја 
примаат за себе лично, уште и одделна парична надок-
нада за пратителот наместо бонови за прехрана на 
пратителот, според потрошувачката категорија Рс-3 во 
износ од 930 динари месечно. 

Уживателите на фамилијарна инвалиднина по чле-
нот 13 и 16 од Законот за воените инвалиди од војната 
имаат право на парична надокнада под условите од чл. 
14 на оваа уредба. 

Член 7 
На лицата што примаат постојана државна помош 

како жртви на фашистичкиот терор, а биле преземени 
на обезбеденото снабдување во месецот октомври 1951 
година, им припаѓа парична надокнада наместо бонови 
за прехрана во износ од 700 динари месечно, според 
потрошувачката категорија СО-2, 

На лицата од ст. 1 на овој член што имаат деца, 
за кои во октомври 1951 година примиле бонови за 
прехрана, им припаѓа покрај паричната надокнада од 
претходниот став уште и парична надокнада наместо 
бонови за прехрана на децата, според потрошувачката 
категорија во која се децата свпстени и тоа: 

за потрошувачката паричната надокнада 
^ ^ ^ ^ к а т е г о р и ј а ^ ^ ^ ^ ^ ^ изнесува 

Д-1 1.060 динари месечно 
Д-2 1.240 „ 
Д-3 1.300 „ 
На лицата што примаат постојана државна помош 

како членови на фамилии од жртвите на фашистичкиот 
терор им припаѓа парична надокнада наместо боновите 
за прехрана под условите од чл, 14 на оваа уредба, а 
за децата - под условите и во износите определени 
во претходниот став. 

Член 8 
На другите лица што примаат постојана парична 

помош од буџетските средства како материјално нео-
безбедени лица, а биле до 31 октомври 1951 година на 
обезбедено снабдување, им припаѓа парична надокнада 
наместо бонови за прехрана под условите од чл. 14 на 
оваа уредба, а за децата под условите и во 'износите 
определени во чл. 7 ст. 2 на оваа уредба. 

На материјално необезбедените лица на кои што до 
31 октомври 1951 година им е Давана државна помош 
во вид на преземање на обезбеденото снабдување а 
без доделување постојана парична помош, локалните 
органи надлежни за социјална политика ќе определат 
парична помош според напатствијата што ќе ги до-
ноесе за тоа советот за народно здравје и социјална 
политика на народната република во согласност со ми-
нистерот на финансиите на народната република. 

Член 9 
За децата на лицата од чл. 4 до 6 на оваа уредба, 

како и за децата-уживатели на фамилијарна пензија 
(чл. 5) или на фамилијарна инвалиднина (чл. 6), што 

се опфатени со Уредбата за додатоците на деца и при-
маат постојан додаток на деца по таа уредба, не при-
паѓа парична надокнада наместо бонови за прехрана 
по оваа уредба. 

Член 10 
Лицата од чл. 4 до 8 на оваа уредба кои не примиле 

бонови за прехрана за месец октомври 1951 година 
немаат право на парична надокнада по оваа уредба. 

Член 11 
Претседателот на Советот за промет со стоки на 

Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ може да ги определи износите што 
ќе се одбијат од паричните надокнади определени со 
оваа уредба на лицата што не примале бонови за пре-
храна за оние артикли што ги произведуваат самите. 

Член 12 
На лицата што ќе влезат во работен однос или ќе 

здобијат право на пензија, инвалиднина или помош од 
чл. 7 и 8 на оваа уредба после 1 ноември 1951 година, 
а немале право на бонови за прехрана во месецот 
октомври 1951 година, им припаѓа право на соодветна 
парична надокнада по оваа уредба, ако покажат дека 
би имале право на бонови за прехрана во месец октом-
ври 1951 година да биле порано во работен однос од-
носно да биле порано уживатели на пензија, инвалид-
нина или помош. 

На лицата кои после 1 ноември 1951 година, поради 
промената на работата или промената на постојаното 
примање, ќе преминат во друга потрошувачка катего-
рија, ќе им се определи во врска со таа промена и со-
одветна нова парична надокнада. 

Член 13 
Лицата на кои што во смисла на чл. 3 од оваа 

уредба им припаѓа право на парична надокнада наме-
сто бонови за прехрана по повеќе разни основи, можат 
да уживаат само една парична надокнада по сопстве-
ниот избор. 

Член 14 
На уживател на лична пензија, инвалиднина или по-

стојана помош од чл. 5 на оваа уредба, како и на ужи-
вател на лична инвалиднина од чл. 6 на оваа уредба, 
ќе му се додели, покрај паричната надокнади предви-
дена во тие прописи, уште и одделна парична надок-
нада наместо бонови за прехрана на брачниот другар 
што го издржува и што бил на обезбедено снабдување 
до 31 октомври 1951 година, ако докаже: 

1) дека брачниот другар е постар од 55 години 
(жена) односно 65 години (маж) или дека е наполно 
и трајно неспособен за работа; 

2) дека вкупниот приход на домаќинството не пре-
минува 1.500 динари месечно по еден член на дома-
ќинството; 

3) дека не прима постојанен додаток за деца. 
Паричната надокнада наместо боновите за прехрана 

на брачниот другар се определува според потрошу-
вачката категорија СО-2, во износ од 700 динари ме-
сечно. 

Паричната надокнада од ст. 1 и 2 може да се до-
дели под еднакви услови и на уживателите на помошти 
од чл. 7 и 8 на оваа уредба. 

За доделувањето одделна парична надокнада наме-
сто бонови за прехрана на брачниот другар решава 
органот на околискиот (градскиот, реонскиот) народен 
одбор надлежен за работите на социјалната политика. 

Член 15 
Задругите, задружните и општествените организа-

ции и нивните претпријатија должни се со соодветнотс-
наголемување на платите на своите работници и слу-
жбеници да им ја обезбедат надокнадата на боновите 
за прехрана согласно на одредбите на ов?а гпепба 

Боновите за купување ИНДУСТРИСКИ С Т ^ " ГО 8 0 % 

попуст ќе ги добиваат овие работници и службеници 



како и досега, со тоа што задругите, организациите и 
претпријатијата од претходниот став ќе и плаќаат на 
Народната банка на ФНРЈ противвредност за тие бо-
нови од 1 ноември 1951 годи,на. 

Член 16 
Приватните работодатели должни се да договорат 

со своите работници и наместеници нови плати од 1 
ноември 1951 годи,на, со кои ќе ја опфатат соодветната 
надокнада за сите укинати парични бонови и додатоци 
што ги примале до 31 октомври 1951 година. 

Член 17 
Министерот на финансиите на ФНРЈ во согласност 

со Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ ќе донесе прописи за надлежностите, 
организацијата и поста,пката во врска со исплатувањето 
на паричните надокнади наместо бонови за прех,рана 
ето оваа уредба, како и, по потреба, поблиски проп,иси 
за применувањето на оваа уредба. 

Член 18 
Прописите што постоат за разврстувањето на по-

трошувачите во потрошувачки категории остануваат и 
натаму во сила, додека не ќе бидат изрично укинати. 

Органите на околиските (градските, реонските) на-
родни одбори, надлежни за работите на прометот со 
стоки, ќе вршат контрола на правилноста на разврсту-
вањето потрошувачите во потрошувачки категории и 
во определувањето на паричните надокнади по оваа 
уредба. 

Органите од претходниот став должни се да из-
вршат до крајот на 1951 година општа ревизија на па-
ричните надокнади определени по оваа уредба и имаат 
право во вршењето на оваа ревизија да поништат се-
кое решение за определување на паричната надокнада 
што е противно на одредбите од оваа уредба. 

Член 19 
Лицата на кои што им припаѓа парична надокнада 

наместо бонови за прехрана по оваа уредба имаат право 
да поднесуваат поплаки и жалби против решението за 
определување или ускратување на паричната надок-
нада. 

Поплаката се поднесува во срок од три дена по 
соопштувањето на решението до посебната комисија 
што ја формира извршниот одбор на околискиот (град-
скиот, реонскиот) народен одбор од по еден прет-
ставник на органот надлежен за промет со стоки, на 
финансиите и на социјалната политика, како и од прет-
ставник на соодветниот синдикален форум, а кога се 
во прашање поплаки од уживатели на пензии или 
инвалиднини — уште и од претставник на односните 
општествени организации. Одлуката на комисијата е за-
должителна за доносителот на решението против кое 
е поднесена поплаката. . 

Против одлуката на оваа комисија може да се по-
даде редовна жалба до советот за промет со стоки на 
народната република. 

' Член 20 
Лицата од чл. 5 до 8 должни се да пријават секое 

влегување во работен однос во срок од 15 дена до 
органот надлежен за исплатата на паричните надокнади. 
Исто така овие лица се должни да го пријават и здо-
бивањето правото на парична надокнада по некој друг 
основ. 

Лицето од претходниот став што не ќе поднесе при-
јава која е должно да ја поднесе во смисла на претход-
ниот став или ја поднесе пријавата ненавремено, или 
ќе поднесе неточна пријава, должно е да ја надокнади 
штетата што ќе стане поради тоа, а покрај тоа ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 5.000 динари. 

Надокнадата за штетата се остварува во админи-
стративна постапка. 

Член 21 
Боновите за прехрана што им се издадени на по-

трошувачите до 31 октомври 1951 година ќе важат до 
31 декември 1951 година, до кој ден е должна тргов-
ската мрежа да им продава на потрошувачите на овие 
бонови прехранбена стока со 80% попуст според про-
писите што постоат. 

Член 22 
Се овластува Претседателот на Советот за промет 

со стоки на Владата на ФНРЈ да пропише во согла-
сност со Министерот на финансиите на ФНРЈ и со 
Претседателот на Советот за народно здравје и соци-
јална политика на Владата на ФНРЈ. во кои случаи и 
на кој начин ќе се дава парична надокнада наместо 
бонови за прехрана на лицата што ,,примаат државна 
помош како членови на фамнлиите чии што хранители 
се наоѓаат на отслужување постојаниот кадар во Ју-
гословенската армија. 

Член 23 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а ќе се применува од 1 но-
ември 1951 година. 

25 октомври 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбора, 

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

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р. 

4 4 6 . 
Врз основа на чл. 40 точ. в) од Законот за Пет-

годишниот план за развитокот на народното стопан-
ство на Федеративна Народна Република Југославија 
во годините 1947—1951, Владата на ФНРЈ по предлог 
од Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, 
донесува 

. ОПШТА УРЕДБА ЗА СТИПЕНДИИТЕ 
1. Општи одредби 

Член 1 
На лицата што покажуваат склоност и способност 

за определени студии и кои се истакнуваат во уче-
њето, а немаат достаточно материјални средства мо-
жат со цел за редовно школување' да им се даваат 
стипендии односно помошти. 

Член 2 
Стипендиите и помоштите се доделуваат: 

а) од редовните буџетски средства: 
б) од други средства. 

. Член 3 
Едно лице може да прима само една сти,пендија. 
Лицата што примаат стипендии од редовните бу-

џетски средства не можат да бидат во работен (слу-
жбенички) однос за време на школувањето. 

II. Стипендии од редовните буџетски средства 
Член 4 

Стипендиите од редовните буџетски средства ги 
доделува Советот за наука и култу,ра на Владата нА 
ФНРЈ и советите ѕа просвета, наука и култура на на^ 
родните републики, а по исклучение и други органи 
под чие раководство се наоѓаат школите, 

- -
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Член 5 
Стипендиите од редовните буџетски средства мо-

жат да се доделуваат, по правило, само за студии на 
определени факултети, високи и виши школи и тоа 
само на оние лица на чие име не се прима постојанен 
додаток на деца доколку тие односно лицата што се 
должни да ги издржавуваат немаат достаточно сред-
ства потребни за редовно школување. 

Стипендиите за шоклување на средните школи" 
можат да се доделуваат само по исклучение, и тоа: 

а) на ученици на учителски школи и на школите 
за воспитачи на чие име не се прима постојанен дода-
ток на деца, а чии родители немаат достаточно сред-
ства за нивна издршка и школување вон од местото на 
постојаниот боравок; 

б) на поодделни ученици чии родители не се во 
можност да ги школуваат во вишите класови на гимна-
зија, како и во средните стручни и уметнички школи, 
кои се истакнале особено во учењето и поведението 
и кои можат да послужат како пример на други уче-
ници и тоа во знак на нарочно признание и награду-
вање, доколку во нивно име не се прима постојанен 
додаток на деца. 

Член 6 
Стипендии за редовно школување можат да се 

даваат: 
а) за поодделна школска година; 
б) до крајот на определените студии. 

Стипендиите што ќе се даваат до крајот на опре-
делените студии ќе се исплатуваат најповеќе онолку 
време колку е потребно според прописите на школу-
вањето за завршување на школата и за полагање на 
Завршните испити. 

По исклучение, стипендиите што се даваат до кра-
јот на определените студии можат да се исплатуваат и 
подолго време од времето од претходниот став и тоа 
на стипендисти кои поради долготрајна болест не по-
лагале испити на време, така да изгубиле еден семе-
стар или повторувале година, а најмногу за времето 
кое е нормално потребно да се положат испитите што 
ги пропуштил стипендистот. 

На стипендистите што апсолвирале нема да им се 
даваат стипендии. 

Стипендиите под а) и б) можат да се даваат само 
за време додека трае наставата односно испитите, а 
најмногу десет месеци во текот на една година. 

Член 7 
Средствата потребни за исплата на стипендиите се 

предвидуваат во предсметката на приходите и на рас-
ходите на давачот на стипендијата. 

Исплатата на стипендиите се врши преку школите 
во кои се школуваат стипендистите. 

Член 8 
Изборот на стипендистите се врши, по правило, 

по предлог од школата преку конкурс. 
Конкурсот за стипендии треба да го содржи бро-

јот на стипендиите што ќе се доделат на поодделни 
школи, услови за доделување на стипендиите, како и 
начинот и срокот за подавање молби 

Член 9 
Школите во кои се исплатуваат стипендиите дол-

жни се на почетокот на секоја школска година да из-
вршат ревизија на стипендиите од чл. 6 ст. 1/6 на оваа 
уредба и тоа во поглед на имотната состојба, како и 
во поглед на успехот во школувањето. 

Ревизијата на стипендиите од чл. 6 ст. 1/а и б) 
може да се врши и во текот на школската година. Реви-
зијата на стипендиите во текот на школската година 
може да се врши и во смисла на чл. 10 и 11 од оваа 
уредба. 

Член 10 
Давачите на стипендии ќе ги укинат тие во следни 

случаи: 

1) ако стиле ндистот без согласност од давачот на 
стипендијата ја напушти или промени школата или 
студиите; 

2) ако стипендистот ја повтори годината, осем 
во случајот предвиден во чл. 6 ст. 3 на оваа уредба; 

3) ако материјалната состојба на стипендистот или 
на лицата што се должни да го издржуваат е толку из-
менета, да е овозможено редовно школување без при-
мање стипендија. 

4) ако стипендистот го изгуби правото на школу-
вање; 

5) ако стипендистите од чл. 6 ст. 1 под 6) не ги 
исполнуваат веќе условите под кои ги добиле стипен-
диите. 

Член 11 
Школите се должни да ја запрат исплатата на сти-

пендиите, ако стипендистите не ги полагале испитите 
и колквиумите во сроковите што ќе ги пропишат за 
поодделни факултети, виши и високи школи советите 
за просвета, наука и култура на народните републики. 

Ако се исклучени стипендистите од школа се за-
пира исплатата на стипендиите. 

Запрените стипендии можат повторно да почнат да 
се исплатуваат, ако докажат стипендистите дека пре-
станале причините поради кои што им била запрена 
стипендијата. 

Член 12 
Давачот на стипендијата може да бара да му се 

вратат износите исплатени на име стипендија од сти-
п е н д и с т во следните случаи: 

а) во случај на исклучување од школа; 
б) во случај ако стипендистот не влезе во др-

жавна служба или во служба на стопанските, задруж-
ните или општествените организации или во служба 
на нивните установи односно ако не го врши она за-
нимање што одговара на неговите студии. 

Вратените износи одат во корист на студентскиот 
фонд за поткрепи. 

Член 13 
На лицата кои се спречени поради учеството во 

Народноослободителната војна да завршат студии на 
време, како и на лицата кои го прекинале редовното 
школување поради важни државни и општествени за-
дачи па се враќаат во школа може да им се додели 
стипендија која може да биде поголема од редовната 
стипендија. 

Решение за секој конкретен случај донесува со-
ветот за просвета, наука и култура. 

Член 14 
Прописите за висината на стипендиите како и за 

начинот на исплатата ги донесува Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ во согласност со Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ. 

Член 15 
За стипендиите со цел за научно и стручно усовр-

шување ќе се донесат посебни прописи. 
III. Стипендии од други средства 

Член 16 
Стипендиите што се доделуваат од средствата со 

кои располагаат слободно стопанските претпријатија 
и здруженија, општествените организации земјодел-
ските и занаетчиските задруги, како и од средствата што 
ги ставаат на располагање за таа цел поодделни лица 
(задужбини, легати и др.) можат да се доделуваат 
како за редовните студии на факултети, високи и виши 
школи и на уметнички академии, така и за редовното 
школување во сите средни школи. 

Стипендиите од претходниот став се доделуваат 
врз основа на писмен договор кој ќе се склучи задол-
жително помеѓу давачот на стипендијата и сгипенди-
стот. Со договорот с т и п е н д и с т може да се обврже 
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дека ќе работи кај давачот на стипендијата после за-
вршеното школување и тоа најмногу за пет години. 

Член 17 
Давачите на стипендиите можат да бараат да се 

вратат износите исплатени на име на стипендија од 
стипендистот, а нарочно во следните случаи: 

а) на исклучување од школа; 
б) на промена студиите без согласност од дава-

чот на стипендијата; 
в) ако стипендистот по завршеното школување 

не остане во работен однос кај давачот на стипенди-
јата во договорениот срок. 

Член 18 
Доделените стипендии се исплатуваат преку шко-

лите на кои се школуваат стипендиетите. 
Евиденцијата за доделените и исплатените стипен-

дии ја водат школите на кои се школуваат стипенди-
стите. 

IV. Помошти 
Член 19 

Помошти од редовните буџетски средства можат 
да им се доделуваат на студентите на факултети, на 
виши и високи школи доколку е тоа неопходно за обез-
бедување на успешните студии а родителите односно 
лицата што се грижат за нив не се во состојба да им 
ги обезбедат во целост потребните материјални сред-
ства и тоа како на оние на чие име се прима постоја-
ниот додаток на деца, така и на другите. 

Член 20 
Помошта од редовните буџетски средства ја доде-

лува Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ 
и советите за просвета, наука и култура на народните 
републики, а по исклучение и другите органи под чие 
раководство се наоѓаат школите. 

Член 21 
Помошти можат да даваат претпријатијата, уста-

,новите и организациите од сопствените средства. 
На лицата во работен однос што го прекинале ра-

ботниот однос поради студии и на кои што им се до-
делува оваа помош може да им се додели помош во 
висина на платата што ја примале овие лица. На овие 
лица може да им се даде и постојанен додаток на деца 
доколку го примале истиот. 

Член 22 
Средствата потребни за исплата на помошти од ре-

довните буџетски средства се предвидуваат во пред-
сметката на приходите и расходите на давачот на по-
мошта заедно со средствата за стипендија. 

Член 23 
Поблиски прописи за доделување помошт ќе про-

пише Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

V. Казнени одредби 
Член 24 

Со парична казна до 10.000 динари или со казна 
затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок лицето 
кое би дало во молбата за стипендија односно за по-
мош намерно невистинити податоци за сопствената 
имотна состојба и за имотната состојба на членовите 
од фамилијата, ка,ко и лицето што би ги заверило по-
датоците за кои знаело дека се невистинити односно 
лицето што определило стипендија или помо,ш на лице 
за кое знаело дека нема право на неа. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член 25 

На 1 ноември 1951 година се укинуваат сите сти-
пендии од редовните буџетски средства. Нови стипен-
дии од редовните буџетски средства ќе се определат по 
прописите од оваа уредба. 

На студентите од III, IV и V година што примале 
стипендија до влегувањето во сила на оваа уредба од 

редовните буџетски средства, а на чие име не се испла-
тува постојанен додаток на деца, нема да им се уки-
нуваат стипендиите доколку не располагаат со доста-
точни средства за довршувањето на студиите, а ре-
довно ги полагаат пропишаните испити. 

Член 26 
На апсолвентите кои примале стипендии од редов-

ните буџетски средства до влегувањето во сила на оваа 
уредба, а на чие име не се исплатува постојанен до-
даток на деца, можат и натаму да им се исплатуваат I 
стипендиите доколку се тие неопходно потребни за до-
вршувањето на студиите и за полагањето на завршните 
испити и тоа најмногу за онолку време колку е по-
требно по мнението на школата за да ги довршат сту-
диите и да ги положат за,вршните испити. 

Член 27 
Се овластува Претседателот на Советот за наука 

и култура на Владата на ФНРЈ да пропише, во согла-
сност со Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ. со Претсе-
дателот на Советот за п,ромет со стоки на Владата на 
ФНРЈ и со Министерот на финансиите на ФНРЈ, по-
себни услови за давање стипендии и помошта на уче-
ниците во индустриските и слични школи од интер-
н а т о т ти,п, кои примале стипендии односно потполна Ј 
интернатот издршка, како и на учениците што доби-
вале стипендии затоа што се жртви на војната или се 
без родители. 

Член 28 
Врз основа и во рамките на оваа уредба владите 

на народните републики можат да донесат свои про-
писи за стипендиите и помошните. 

Член 29 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат до во-

ените стипендисти за кои ќе донесе посебни прописи 
Министерот на народната одбрана. 

Член 30 
Поблиски напатствија за споредувањето на оваа 

уредба ќе донесе Советот за наука и култура на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 31 
Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува 

да важи Општата уредба за стипендиите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 96/47) со нејзините изменувања 
и дополнувања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/48, 
53/49 и 18/51). 

Член 32 
Оваа уредба влегува во сила на 1 ноември 1951 го-

дина. 
25 октомври 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

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

Родољуб Чолановиќ, с. р. 

447. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата 
од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по пред-
лог од Претседателот на Советот за индустрија и гра-
дежништво на Владата на ФНРЈ и од Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЦЕНИТЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ 
Член 1 

Прописите од оваа уредба ќе се применуваат нџ 
занаетчиските и на нив слични дејности што ги вршат 
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државните занаетчиски дуќани, занаетчиските дуќани 
на општествените организации, занаетчиските задруги, 
приватните занаетчиски дуќани како и занаетчиските 
работилници на државните надлештва, установи и прет-
пријатија и на општествените и задружни организации 
што послуваат со трети лица. 

Член 2 
Цените на занаетчиските производи и услуги се 

формираат со слободна спогодба помеѓу производите-
лот и купувачот на занаетчискиот производ односно 
помеѓу извршителот и порачачаот на занаетчиската 
услуга. 

Кај државните занаетчиски дуќани и занаетчиските 
работилници на државните надлештва, установи и прет-
пријатија, продавната цена треба да го обезбеди и из-
носот на амортизацијата што се должни да го уплату-
ваат во соодветните амортизациони фондови тие дуќани 
и работилници. 

Член 3 
Занаетчиските дуќани, задругите и работилниците 

од чл. 1 ги набавуваат сите потребни материјали по 
цените што се формираат според условите на пазарот. 

Член 4 

Министерот на финансиите на народната република, 
во согласност со претседателот на советот за инду-
стрија и градежништво на владата на народната репу-
блика. односно по нивното овластување околискиот 
(градскиот) народен одбор, можат да пропишат најви-
соки цени за поодделни занаетчиски услуги што се од 
особено значење за стопанството и животниот стандард 
на трудбениците. 

Член 5 

Занаетчиските дуќани, задругите и работилниците 
должни се да ги истакнат на видно и пристапачно ме-
сто во својот дуќан цените по кои што ги продаваат 
своите производи односно ги вршат своите услуги. 

Занаетчиските дуќани, задругите и работилниците 
должни се да издаваат сметка ако го бара тоа купува-
чот на производите односно порачачот на услугата. 

Член 6 

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни тој 
што наплатува за извршените услуги поголема цена 
од онаа што е пропишана како највисока во смисла 
на чл. 4 на оваа уредба. 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни тој 
што не ќе истакне ценовник, односно тој што не ќе 
издаде сметка ако ја бара купувачот. 

Член 7 
Министрите на финансиите на народните републики 

ќе донесат прописи за начинот на пресметувањето и 
уплатувањето на амортизационите износи за држав-
ните занаетчиски дуќани и работилници. 

Член 8 
До воведувањето во живот на новиот финансиски 

систем, Министерот на финансиите на ФНРЈ со посебно 
напатствие ќе пропише според кои основици и по кои 
стопи дуќаните, задругите и работилниците од чл. 1 на 
оваа уредба ќе го пресметуваат и плаќаат данокот на 
промет на производите односно на услугите. 

Овластувањето од претходниот став Министерот 
на финансиите на ФНРЈ може да го пренесе на мини-
стрите на финансиите на народните републики. 

Член 9 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, во согласност 

со Претседателот на Советот за индустрија и граде-

жништво на Владата на ФНРЈ, ќе донесува, по потреба^ 
поблиски прописи за спроведувањето на оваа уредба. 

Член 10 \ 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а ќе се применува од 1 но-
ември 1951 година, на кој ден престануваат да важат: 

1) Напатствие^ за определување цените на зана-
етчиските услуги и производи („Службени соопште-
нија на Сојузниот уред за цени", бр. 6/45) со сите 
подоцнежни изменувања и дополнувања на тоа напат-
ствие; 

2) Напатствието за продажба и за определување 
цените на производите од занаетчиските задруги и прет-
пријатијата на општествените организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/50) со сите подоцнежни'изме-
нувања и дополнувања на тоа напатствие; 

3) Напатствие^ за продажба и определување це-
ните на производите од приватните занаетчиски дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/50) со сите подоц-
нежни изменувања и дополнувања на тоа напатствие; 

4) Решението за формирање повисоки единствени 
(комерцијални) цени за суровини, полупроизводи и про-
изводи (материјал за репродукција) и за испорачате 
што ќе се вршат по тие цени („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/51) доколку се однесува до дуќаните, задругите и 
работилниците од чл. 1 на оваа уредба како и сите 
други прописи што се во спротивност со оваа уредба. 

25 октомври 1951 година 
Белград . 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за 
индустрија и градежништво, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж Милентије Поповиќ, с. р. 

Ј-
448. 

Врз основа на чл. 17 од Уредбата за парична на-
докнада наместо бонови за прехрана, во согласност со 
Претседателот на Советот за промет со стоки на Вла-
дата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ ИСПЛАТА НА ПАРИЧНАТА 
НАДОКНАДА НАМЕСТО БОНОВИ ЗА ПРЕХРАНА 

1) По прописите од ова напатствие ќе се исат ату ва 
парична надокнада наместо бонови за прехрана, како 
и постојанен детски додаток, на лицата што имаат пра-
во на истиот по Уредбата за парична надокнада на-
место бонови за прехрана и по Уредбата за додато-
ците на деца. 

2) Боновите за купување индуст риска стока со 
попуст од 80% (индустриски парични бонови) ќе се 
издаваат од органите и на начинот како е тоа правено 
до денеска. 

Индустриските бонови - делот од детскиот дода-
ток во износ од 425 единици индустриски бонови ме-
сечно или 16 единици на овие бонови дневно (чл. 6 од 
Уредбата за додатоците на деца) ќе им се издаваат на 
лицата во работен однос заедно со паричниот дел на 
детскиот додаток од органот што ја врши оваа исплел 
та, а на другите уживатели на постојаниот додаток на 
деца - од органот и на начин како е правено тоа до 
денеска. 
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3) Си,те државни стопански претпријати,ја и нив-
ните здруженија, агенции, застапништва, посредништва 
и слични стопански организации на државниот сектор 
ќе ги искажат од 1 ноемв,ри 1951 година во платните 
списоци во одделни колони, одвоено од редовните 
примања; 

а) износите на паричните надокнади наместо 
досегашните банови за прехрана на работниците и слу-
жбениците;' 

б) износот на разлика,та помеѓу нствоутврдениот 
додаток на леца (1.300 динари) и сегашниот износ на 
додатокот на деца (на пр.: ако има работникот или 
службеникот едно дете, оваа разлика изнесува 1.125 
динари т. е. 1 300 - 175; ако има работникот или слу-
жбеникот три деца тогаш разликата за секое дете 
изнесува 1.050 динари, т. е. 1.300—250). 

Сите државни стопански претпријатија и нивните 
стопански здруженија,, агенции, залета ген ЈШТТВЗ, посред-
ништва и слични стопански организации од државниот 
сектор, при гребувањето на парите за исплата почну-
вајќи од месецот ноември 1951 година, ќе го подигнат 
износот на надошадата на име на боновите за прехран 
на на работниците и службениците, како и разликата 
на постојаниот додаток на деца врз основа на платниот 
список кај седиштето на банката при која имаат те-
куќа сметка. 

Државните стопански претпријатија и нивните сто-
пански здруженија, агенции, застапништва, посредни-
штва и слични стопански организации од државниот 
сектор што имаат текуќа сметка кај Народната банка 
на ФНРЈ, односно при комуналните банки ќе ја требу-
ваат надокнадата на име на боновите за прехрана на 
'работниците и службениците по образецот на Народната 
банка 111-а, на терет на сметката на Народната банка 
на ФНРЈ „800—600 Противредност на боновите за пре-
храна исплатена на работниците и службениците на 
стопанските претпријатија". Државните стопански прет-
пријатија што имаат текуќа сметка при Државната ин-
вестициона банка ќе ја требуваат оваа надокнада по 
образецот ДИБ-82, на терет на истата сметка. 

На ист начин и на истите обрасци но одвоено 
државните стопански претпријатија и нивните стопан-
ски здруженија, агенции, засташшштва, посредништва 
и слични стопански организации од државниот сектор 
ќе ја подигнат и разликата на постојаниот додаток на 
деца, на терет на сметката на Народната банка на 
ФНРЈ „800—602 Наголемен износ на детскиот додаток 
исплатен на работниците и службениците на стопан-
ските претпријатија". 

Подигнатите парични средства од банката за испла-
та на надокнадата за боновите за прехрана ќе се кни-
жат на терет на контото 100 Благајна, а во корист на 
контото 252 Разни дотации од буџетот, и тоа на две 
аналитички конта, за секој вид надокнада одделно ана-
литичко конто. Од контото 252 Разни дотации од бу-
џетот ќе се прекнижуваат износите на дотациите ди-
р-ектно во корист на контото 146 Обврски од платите, 
кое се ликвидира на редовен начин со исплатата. 

4) На лицата во работен однос запослени кај др-
жавните установи и органи, на активните подофицери, 
на воените службеници, на офицерите, генералите и 
адаиралите на Оружените сипи, како и на припадни-
ците на Народната милиција исплатата на паричната 
надокнада наместо бановите за прехрана и постојаниот 
детски додаток ќе ја извршат исплатните благајни со 
редовните при,надлежности на тој начин што износите 
на надокнадите наместо досегашните бонови за пре-
храна и надокнадите на име боновите за прехрана на 
децата т. е. разликата помеѓу досегашниот постојанен 
додаток на децата и новоутврдениот постојанен дода-
ток на децата (чл. 6 од Уредбата за додатоците на 
децата) ќе ги покажат во одделни колови одвоено од 
редовните примања. 

5) Поверенствата за финансии со поверенствата за 
Трговија и снабдување (односно со соодветниот орган) 
на околиските (градските, реонските) народни одбори 

во соработка со Здружението на пензионерите ќе со-
стават списоци на пензионерите кои имаат право на 
парична надокнада наместо бонови за прехрана по 
чл. 5 од Уредбата за паричната надокнада наместо бо-
новите за прехрана и ќе извршат исплата. Во градо-
вите — понаселените места, исплатата може да се 
врши така што 5 или 6 досегашни рефере,нти за изда-
вање парични бонови по улици би формирале со прет-
ставници од поверенствата за финансии и од пове-
ренствата за трговија и снабдување (односно од соод-
ветниот орган) комисија за исплата. Исплатните спи-
соци мораат да бидат заверени од поверенството за 
финансии и од поверенството за трговија и снабду-
вање на околискиот (градскиот, реонскиот) народен 
одбор и од Здружението на пензионерите. 

Советите за народно здравје и социјална политика 
на народните републики ќе го исплатат покрај пен-
зиите и постојаниот детски додаток (разликата помеѓу 
сегашниот постојанен додаток на деца и новоутврде-
ниот паричен дел на додатокот на децата 1.300 динари) 
на пензионерите кои имаат право на детски додаток 
по Уредбата за додатоците на деца. 

6) Поверенствата за финансии со поверенствата за 
трговија и снабдување (односно со соодветниот орган) 
на околиските (градските, реонските) народни одбори 
врз основа на списоците по кои се издадени прехран-
бени парични бонови за октомври 1951 година, ќе 
состават списоци на уживателите на инвалиднина кои 
имаат право на парична насоки а да по чл. б од Уред-
бата за паричната надокнада и ќе извршат исплата. 

Советите за народно здравје и социјална политика 
на народните републики ќе извршат потребни исправки 
на инвалидските книшки така што во инвалидската 
книшка кај пресметката на инвалиднината под фами-
лијарниот додаток ќе стават „наголемување на дет-
скиот додаток" (односно разлика помеѓу сегашниот 
постојанен дадаток на деца и новоутврдениот постоја-
нен додаток на деца) на оние инвалиди и ивалидски 
фамилии кои имаат право на тој по Уредбата за до-
датоците на деца, како би можеле истиот тој паричен 
дел од детскиот додаток да го исплатат најдоцна до 
10 ноември 1951 година. Доколку е подобро за кори-
сниците на постојаниот додаток надлежните исплатни 
органи за инвалидските принадлежности можат испла-
тата на разликата на додатокот на деца за месец но-
ември 1951 година да ја извршат со чек. 

7) На лицата што примаат постојана државна по-
мош како жртва од фашистичкиот терор, на членовите 
од фамилиите од жртвите од фашистичкиот терор (ст. 1 
и последниот, чл. 7 од Уредбата за паричната надок-
надам како и на сите други лица што примаат посто-
јана парична помош од буџетските средства како мате-
ријално необезбедени лица (ст. 1 чл. 8 од Уредбата за 
паричната надокнадам по списоците составени и заве-
рени од поверенството за трговија и снабдување (од-
носно од соодветниот орган) на околискиот (градскиот, 
реонскиот) народен одбор паричната надокнада наме-
сто боновите за прехрана ќе ја исплати поверенството 
за финансии на околискиот (градскиот, реонскиот) на-
роден одбор, паричната надокнада наместо боновите 
за прехрана ќе ја исплати поверенството за финансии 
на околискиот (градскиот, реонскиот) народен одбор. 

На овие лица што имаат деца за кои примале 
во месецот октомври 1951 година бонови за прехрана, 
п ода ерен едната за финансии на околиските (градските, 
реонските) народни одбори ќе им исплатат врз основа 
на списоците составени од павереиството за трговија 
и снабдување (односно од соодветниот орган) на око-
лиските (градските, реонските) народни одбори на-
докнада наместо бонови за прехрана на децата (ст. 2 
чл. 7 и ст. 1 чл. 8 од Уредбата за паричната надокнадам. 

8) На материјално необезбедените лица, на кои 
им е давана до 31 октомври 1951 година државна по-
мош во вид на преземање на обезбедено снабдување 
(ст. 2 чл. 8 од Уредбата за паричната надокнада) по-
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вереиствата за финансии на околиските (градските, 
реонските) народни одбори ќе им ја исплатат по од-
делни списоци паричната помош определена според на-
иатствијата што ќе ги донесе за тоа советот за на-
родно здравје и социјална политика на народната ре-
публика во согласност со министерството на финанси-
ите на народната република. 

9) Паричата надокнада наместо бонови за пре-
храна на. брачниот другар (чл. 14 од Уредбата за па-
ричната надокнада) ќе се внесе во списокот со ли-
цето од кое го доведува своето право на надокнада 
брачниот другар и ќе се исплати. 

10) Исплатните орган,и определени со ова напат-
ствие, вр,з обнова на редно составени и заверени спи-
соци, парите за овие исплати ќе и подигаат кај На-
родната банка односно комуналната банка по обра-
зецот (налогот) бр. 111-а, л тоа: 

а) за исплати на паричната надокнада наместо 
прехра,нбените бонови по точ. 4 на терет на сметката 
8/00.604, а за исплата на разликата на наголемениот по-
стојанен додаток на деца по точ. 4 на терет на смет-
ката 800.603; 

б) за и,сплати на паричната надокиада наместо 
прехран-бени бонови по точ. 5 ст. 1 на терет на смет-
ката 800.605, а за исплата на разликата на наголемениот 
постојанен додаток на деца по точ. 5 ст. 2 на терет 
на сметката 800.606; 

в) за исплати на паричната надокнада наместо 
прехранбени бонови по точ. 6 ст. 1 на терет на смет-
ката 800 607. 

Исплатите на разликата на наголемениот постоја-
нен додаток на деца по ст. 2 точ. 6 ќе се извр,ши на 
терет на редовните буџетски средства, а со евиденција 
на овие исплати кај Советот за народно здравје и 
социјална политика на народната република ќе се ово-
зможи евентуален регрес; 

г) за исплатите на паричната надокнада наместо 
прехранбени бонови по точ. 7 на терет на сметката 
800.608: 

д) за исплати на паричната надокнада наместо 
прехранбе,ни бонови по точ. 8 на терет на сметката 
800.609 

Налогот — образецот 111-а за подигање парични 
средства ќе го потп,ишува службеникот што е овла-
стен за подигање парични средства по акредитивот 
односно по буџетот на околискиот (градскиот, реон-
скиот) наводен одбор и чиј потпис се наоѓа за таа цел 
депониран кај Народната банка. 

Бр. 20830 
25 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ. 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 
Согласен, 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

449. 

Во врска со Напатствие^ за издавање индустри-
ски бонови на работниците и службениците што носат 
службено облекло и обувки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/51), пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ НАДОКНАДА НА ДР-
ЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ИЗДА-
ДЕНО СЛУЖБЕНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
1) Државните стопански претпријатија кои им из-

даде на работниците и службениците облекло и обувки 
(униформи) според прописите што важат, имаат право 

на надокнада (рег,рес) во износ на четворострука но-
минална вредност од индустриските бонови што им се 
одбиени на работниците и службениците за издаденото 
службено облекло и обувки. 

2) Барањето за надокнада (регрес) претпријатијата 
го поднесуваат до филијалата на Народната банка на 
ФНРЈ при која имаат текуќа сметка со доказ за изно-
сот на одбивените односно неподигнатнте индустриски! 
бонови по основот за издавање службено облекло и 
обувки, а според скалата пропишана во точ. 1 од На-
патствието за издавање индустриски бонови на работ-
ниците и службениците што носат службено облекло 
и обувки. 

3) Народнатаб анка на ФНРЈ го одобрува износот 
на барањето за регрес на терет на сметката бр. 800-5о7, 

Бр. 18721 
20 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

450 . 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за склучување 

догово,ри во стопанството (;,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 103/46) во согласност со Претседателот на Советот 
за индустрија и гра,дежништво на Владата на ФНРЈ, 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ИНВЕСТИЦИОНАТА СПРЕМА ВО 1952 ГОДИНА И ЗА 
ЗАЕДНИЧКОТО ДОГОВАРАЊЕ НА ГРАНКАТА 117 

И 119 

1) Сите инвеститори на објектите кои се опре-
делени со Решение на Стопанскиот совет на Влада,та 
на ФНРЈ како основни клучни инвестиицони објекти, 
ќе склучуваат договори за изработка на инвестицио-
ната спрема во 1952 година од гранката 117 и 119 врз 
основа на планските квоти за 1952 година. 

Инвеститорите ќе склучуваат договори со произво-
дителите кои ги произведуваат соодветните артикли 
односно кои вршат соодветни услуги воз основа на 
евентуално постигнатото стопанско поврзување или 
ако го немало ова со слободен избор на производи-
телите. 

Во случаи каде што изработка на инвестиционата 
спрема трае повеќе од една година, инвеститорите и 
производителите склучуваат договори чие траење се 
проширува и на идниот плански период. 

Во случаи кога за поодделни балансни групи е 
предвидена пријава на асортиманот инвеститорите не 
се наполно слободни во поглед на избор на произво-
дителот, туку договарањето ќе се врши на начин про-
пишан во натамошните одредби од оваа наредба. 

2) Договарањето на инвестиционата спрема за 
производите од гранките 117 и 119 ќе се одржи на 
едно место во интерес на што подобро договорно 
поврзување, скратување на постапките за известување 
на потрошувачите и на производителите, исклучување 
на трошковите околу остварувањето на кооперација, 
како и скратувања траењето на договорањето. 

Кај договорањето инвеститори,те можат да ги склу-
чат само оние количини што им се доделени, придржу-
вајќи се за показателите во кои што е изразена доде-
венета спрема. 

3) Договарањето на инвестиционата спрема од 
гранките 117 и 119, а за основните инвестициони об-
јекти, ќе се изврши во Опатија од 1 до 17 ноември 
1951 година и тоа за следните балансни групи: 

Гранката 117 
37 — Машини работилки — сериски 
38 — Машини и уреѓага за градежништво и граг 

нежна индустрија - сериски 
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39 — Котели за греење 
40 — Котелски ПОСТРОЈКИ 
41 — Хидраулични постројки и у,ретаи 
43 — Железни и лимени конструкции за високо-

градба и индустрија 
44 — Вагонети и јамски колички 
45 — Индивидуално производство на машини 
46 — Индивидуално производство на уреѓаи без 

механ.изам за индустрија 
47 — Индивидуално производство на уреѓаи со 

механизам за индустрија 
4,8 — Уреѓаи за вентилација и климатизација 
51 — Парни локомотиви и парни машини 
53 — Терени и вагони 
54 — Камиони и приколици 
85 — Услуги и монтажа 
Гранка 119 

1 — Големи ротациони машини над 70 к\У 
2 — Средни ротациони машини од 1,6 до 70 к\У 
3 — Мали ротациони машини до 1,6 кШ 
4 — Трансформатори 
5 — Индустриски и други електрични печки Сосем 

за термички.цели) 
6 — Расклопни апарати за висок напон 
7 — Расклопен апарати за низок напон 
8 — Разводни уреѓаи 
9 — Инсталациони материјал 

10 — Инсталациони цевки и прибор 
11 — Изолирани спроводници 
14 — Кабелски гарнитури 
15 — Оловни кабели и слични спроводници со 

оловен плаш^ 
16 — Прибор за во,дови и кабел,и 
19 — Мерни инструменти 

. 21 — Акумулатори 
26 — Телекомуникациони уреѓаи 
30 — Монтажа и услуги 
Инвеститорите можат да склучуваат и друг матери-

јал што им е доделен (споменат во „Изводот од на-
словниот список на опремата на основните инвести-
циони објекти") доколку се на заедничкото догова-
рање присутни производителите. Во спротивен случаЈ 
инвеститорите ќе го склучуваат доделениот материјал 
кај производителот, било писмено или во непосреден 
контакт. 

4) Со заедничките договарања ќе раководи рако-
водителот определен од Претседателот на Советот за 
индустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ. 

Раководителот на заедничкото договарање ја орга-
низира работата и го определува работното време. 

5) Инвеститорите ќе ја договораат опремата врз 
основа на „Изводот од наслов ни о т список на опре-
мата на основните инвестициони објекти", држејќи се 
при тоа строго кон показателите во кои што е иска-
жана доделената спрема, а кои претставуваат граница 
која не можат да ја пречекорат корисниците. Во случај 
да стане спор затоа што има повеќе показатели, рако-
водителот на договарањето донесува коначна и пол-
новажна одлука. 

I Секој корисник на инвестиционата спрема ќе биде 
снабден со два заверена примерка на „Изводот од 
насловниот список на спремате на основните инвести-
циони објекти", од кои еден примерок ќе му се даде 
на раководителот на договарањето по завршеното до-
говарање. 

6) Сите станати несогласноста помеѓу потрошува-
чот и производителот ги решава раководителот на 
на договарањето во рамките на поставениот план на 
производството и овластувањата што му се дадени. 

7) Во гранката 117 баланоните групи под број 43, 
45, 46, 47 и 48 ќе се договараат преку пријавата на 
асортиманот, додека сите други групи ќе се договараат 

преку непосредно договарање. Пријавата на асорти-
ма,нот трае од 1 до 10 ноември 1951 година. 

8) Врз основа на пријавата на асортиманот, рако-
водителот на договарањето во согласност со произво-
дителите определува кој крајни производител да ги 
врши определените испорачки на кој потрошувач. Ако 
со ваква расподелба на производството (или поради 
некакви други разлози) некој потрошувач ќе се упати 
на увоз, потребнето решение ќе го донесе раководи-
телот на договарањето вршејќи вирман помеѓу доде-
лените контингенти на увозот и домашното производ-
ство. За таа цел потрошувачите мораат да имаат при 
себе си и специфика,ции на спремате што мислат да ја 
набават од увозот, а која може да се изработи во 
земјата. 

9) За сите балансни групи на гранките 117 и 119 
ќе се даваат фиксни срокови за иопорачка, под услови 
да се обврже корисникот на извршување на сите по-
требни предуслови по договорените срокови. 

10) На заедничкото договарање инвеститорите ги 
склучуваат договорите непосредно со производител-
и т е претпријатија односно со претпријатијата овла-
стени од нив. 

11) Производителите се должни, доколку го ба-
раат тоа инвеститорите, да договараат и испорачуваат 
комплетна спрема во таква форма која дозволува не-
смеќавана монтажа и пуштање во погон, а доколку 
некои елементи не произведуваат, прбзводителите ќе 
ја обезбедат самите кооперацијата што им е потребна. 

12) При договарањето на инвестиционата спрема 
потрошувачите се должни да ги приложат по барање 
од производителот потребните технички податоци или 
техничката документација веднаш при договарањето. 
Во исклучителни случаи по налог од раководителот на 
договарањето може да се склучи договор и без тех-
ничка документација, со тоа корисникот да ја испрати 
подоцна, но при тоа мора во договорот да се пред-
види дека во случај да се задоцни со давањето на 
техничките податоци или на техничката документација 
да ќе биде инвеститорот должен да му ја плати на 
производителот договорната штета - пенали. 

13) Про,изводителите на инвестиционата опрема за 
основните инвестициони објекти по склучувањето на 
до,говорите за испорачка на своите производи, ќе при-
стапат ве,днаш како приоритетни потрошувачи кон 
склучувањето на договори за испорача на суровини и 
потребни пол^ фабриката за производство на склуче-
ната спрема. 

Раководителот на договарањето ќе им издаде по-
требни потврди на производителите на инвестиционата 
спрема, врз основа на кои ќе го користат тие дадени,от 
приоритет при договарањето за иснорачки на сурови-
ните и полуфабрикатите. 

14) На заедничкото договарање ќе се врши дого-
варање во количините и,зразени во натурални показа-
тели, додека цените ќе се утврдат дополнително. 

15) Поради посигурно обезбедување на приори-
тетните основ,ни инвестициони објекти, првите пет дена 
на договарањето се ангажирани исклучиво за набавки 
на металургијата и на Министерството на народната 
одбрана кои ќе можат опремата што е помалу важна 
за нив и материјалот што им е доделен да го склучу-
ваат и до крајот на договарањето. Овој приоритет 
важи на ист начин и за пријавата на асортиманот. 

16) Сета неиспорача,на опрема н,а основните инве-
стициони објекти што е склучена врз основа на план-
ските квоти во 1951 година, по барање на инвестито-
рот преминува како планска обврска на 1952 година. 
Откажување од склучените догово,ри може да се врши 
само по согласноста од обете страни. 

17) Заедничките трошкови на договорањето (про-
стории, огрев, осветление итн.) ги сносат крајните 
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производители сразмерно со вредноста на склучените 
договори. 

18) Оваа наредба влегува во сила веднаш. 
Бр. 8873 

25 октомври 1951 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет! 

Борис Кидрич, с. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

4 5 1 . 

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за склучување 
договори во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 103/46) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА КУПУВАЊЕ И 

ИСПОРАЧКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ГРАДЕЊЕ 
ЗА 1952 ГОДИНА 

1. Приоритет за склучување договори за купување 
и испорачка на материјали за градење за 1952 година 
имаат изводачите на градежните работи на државниот 
план и на Југословенската армија. 

2. Склучувањето на договорите помеѓу производи-
телите на материјали за градење и потрошувачите-изво-
дачите на градежните работи на државниот план и на 
Југословенската армија ќе се изврши од 20 ноември 
до 15 декември 1951 година, а договарањето помеѓу 
производителите на материјали за градење и на други 
потрошувачи ќе почне од 15 декември 1951 година. 

Договарањето за набавка и испорачка на матери-
јалите треба да се изврши одделно за секој инвести-
ционен објект на државниот план за 1952 година. 

3. Производителите на материјали за градење дол-
жни се во прв ред да ги обезбедат испорачате на 
договорените количини на материјали за градење на 
изводачите на градежни работи на државниот план и 
на Југословенската армија, а потоа на другите потро-
шувачи. 

4. Изводачите на градежните работи на државниот 
план ќе склучуваат договори за бетонско железо, же-
лезнички шини со прибор, безшавни цевки црни, без-
шавни цевки поцинкувани, шавни цевки, лимови, леани 
цевки и фазонски делови, цемент, азбестно-цементни 
производи, сечена граѓа, делкана граѓа, обла граѓа, 
сечени и делкани прагови, само врз основа на „пот-
врда". 

Потврдата е составен дел од договорот. 
5. Потврдите ги издаваат советите за градежни и 

комунални работи на народните републики врз основа 
на билансите на материјали одобрени од Советот за 
градежни работи на Владата на ФНРЈ. 

Потврдите за набавка на материјали треба да гла-
сат на инвестициониот објект, на изводачот на граде-
жните работи на државниот план за 1952 година или на 
непосредниот инвеститор и содржат податоци за видот 
и количината на материјалите. 

6. Изводачите на градежните работи на државниот 
план за 1952 година при договарањето со производите-
лите на други материјали должни се да ја поднесат 
„потврдата" која им дава право на договарање во 
срокот предвиден во точ. 2 на оваа наредба. 

7. Потврдата се издава за секој инвестиционен 
објект на државниот план за 1952 година. 

Потврдата ја издава советот за градежни и кому-
нални работи на народната република. 

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

С. бр. 5196 
10 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ , 

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

4 5 2 . 
За да се спроведат прописите на Уредбата за осни-

вање на Репарационата комисија при Владата на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/46), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СРОКОВИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА 
НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ИЛИ РАСХОДУВАЊЕ 
НА СТОКИТЕ ПРИМЕНИ НА ИМЕ НА РЕПАРАЦИИТЕ 

1) Претпријатијата, надлештвата и установите мо-
жат до 1 декември 1951 година да поднесуваат до Ре-
парационата комисија при Владата на ФНРЈ комисиски 
извештаи со предлози за намалување на цената или 
расходување на стоките примени на име на репарации. 
Овој срок се однесува на онаа стока за која претпри-
јатијата, надлештвата и установите примиле сметки од 
Репарационата комисија при Владата на ФНРЈ до 1 но-
ември 1951 година. 

Комисиските извештаи со предлози за намалување 
на цената или расходување на стоките, што ќе бидат 
поднесени после 1 декември 1951 година, Репарацио-
ната комисија при Владата на ФНРЈ нема да ги зема 
во постапка, доколку се однесуваат на стоките за кои 
претпријатијата, надлештвата и установите примиле 
сметки до 1 ноември 1951 година. 

2) За стоките за кои примиле сметки после 1 но-
ември 1951 година претпријатијата, надлештвата и уста-
новите можат да поднесат до Репарационата комисија 
ири Владата на ФНРЈ комисиски извештаи со предлози 
за намалување на цената или расходување на стоките 
и после 1 декември 1951 година со тоа комисиските 
извештаи со предлозите да мораат да се предадат во 
срок од 30 дена од денот на приемот на сметката. 
Предлозите поднесени после овој срок Репарационата 
комисија при Владата на ФНРЈ нема да ги зема во по-
стапка. 

3) Сроковите од точката 1 и 2 на оваа наредба не 
се однесуваат на поднесувањето на извештаите и пред-
лозите за оние стоки за кои Репарационата комисија 
при владата на ФНРЈ нема инвентарски вредности и 
побара од примателот на стоките извршување на ко-
мисиската проценка. 

4) Оваа наредба не се однесува на поднесувањето 
на извештаи и предлози за стоките што се наоѓаат во 
складиште на репарациониот материјал во Илијаш. 

Бр. 2806 
24 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

4 5 3 . 
Врз основа на чл. 36 од Основниот закон за буџе-

тот, а во врска со чл. 26 и ст. 2 чл. 34 од Уредбата за 
извршување на буџетот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24/47), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТА НА ПАЗАРИШНАТА 
ДОБИВ ШТО СТАНАЛА ПОРАДИ НАГОЛЕМУВАЊЕ-
ТО НА СООБРАЌАЈНИТЕ ПАТНИЧКИ ТАРИФИ И 

ЦЕНИТЕ НА КОМУНАЛНИ И ЛРУГИ УСЛУГИ 
1) Државните стопански претпријатија при кои ќе 

се појават после 20 октомври 1951 година позитивни 
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разлики поради наголемувањето на сообраќајните та-
рифи, цените на угостителските услуги (за преноќи-
шта) и на кино услуги и поради наголемување цените 
На електричната енергија и на водата за домаќинства, 
должни се да ги пресметаат сите тие разлики како 
пазаришна добив. 

Исто така и државните надлештва и установи, и 
сите други физички и правни лица при кои ќе се по-
јават после 20 октомври 1951 година, исто така ра-
злики поради наголемување цените на нивните услуги 
од претходниот став, должни се да ги пресметуваат 
станатите разлики како пазаришна добив. 

2) За пазаришна добив во смисла на оваа наредба 
се сметаат разликите помеѓу новите цени на услугите 
од претходната точка кои важат после 20 октомври 
1051 година и цените што важеле до денот на нивното 
изменување. 

3) Пазаришната добив се пресметува со изнајду-
вањето на разликите помеѓу новата и поранешната 
цена. 

По исклучеше од претходниот став, приватните 
лица што вршат обртно сообраќајни услуги (преве-
зена со авто-такси и др.) за кои се наголемени це-
ните, ќе ја уплатуваат пазаришната добив во оној 
износ што ќе им го определи околискиот (градскиот) 
народен одбор кој е надлежен за местото на врше-
њето на дејството. Решение за износот на пазари-
шната добив издава повереникот за финансии во со-
гласност со оној орган кој е надлежен за издавање 
дозволи за работа и за контрола на работата на до-
тичниот обврзник, држејќи се кон напатствијата од 
републичките органи за друмскиот сообраќај и од 
републичкото министерство за финансии. Против ре-
шението на околискиот (градскиот) народен одбор 
обврзникот може да подаде жалба по прописите што 
важат за подавање жалби против разрезот на данокот 
на промет на производите. 

Исто така и приватните лица што се занимаваат 
обртно со вршење угост,ителски услуги (со издавање 
преноќишта) ќе ја уплатуваат како пазариш,на добив 
разликата помеѓу новите и поранешните цени според 
стварно извршениот промет по тие услуги. 

4) При давањето на на,гаатствијата за определува-
ње пазаришната добив што ќе ја уплатуваат при,ват-
ните лица за вршењето на превозните услуги репу-
бличките органи ќе водат сметка не само за разли-
ката помеѓу новите и поранешните цени, туку и за 
висината на прометот што го достигнувале тие лица 
по поранешните цени и висината на прометот што го 
достигнуваат по новите цени, имајќи го предвид и 
евентуалното намалување бројот на услугите по но-, 
вите цени и евентуал,но наголемување на трошковите. 

5) Приватните лица од подрачјето на околис,киот 
народен одбор ќе ја уплатуваат пазаришната добив 
по оваа наредба кај Народната бан,ка на ФНРЈ на 
сметката бр. 800437, а од подрачјето на градскиот на-
роден одбор - на сметка,та бр. 800537. Сите други 
обврзници ќе ја уплатуваат пазаришната добив по 
оваа наредба кај Народнта банка на ФНРЈ на смет-
ката бр. 800047 — пазаришна добив од услугите. 

6) Уплатата на пазаришната добив по оваа на-
редба ќе се врши на начинот и во сроковите што се 
пропишани со Наредбата за сроковите за уплата на 
данокот на промет п,роизводи и на пазаришната добив 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/51). 

Околиските (градските) народни одбори можат да 
определат приватните лМца да уплатуваат аконтација 
на пазаришната добив најмногу за десет дена (за 
една декада на месецот) унанред с,поред износот на 
пазаришната добив за претходните десет дена. 

7) При присилната на,плата на пазаришната добив 
од приватните лица ќе се постапува по прописите што 
важат за присилна наплата на данокот, а при таква 
наплата од други обврзници ќе се постапува по Уред-

бата за наплата за доспеалите обврски според буџетот 
и општодржавниот амортизационен фонд („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 38/51). 

8) Во пазаришната добив уплатена на сметката 
бр. 800437 и 800537 учествуваат буџетите на пооддел-
ните органи на власта по прописите што важат за 
расподелбата на другата пазаришна добив уплатена на 
тие сметки додека Народната банка на ФНРЈ целокуп-
ната пазаришна добив од услугите уплатена на смет-
ката бр. 800047 ќе ја пренесува на сметката бр. 800500 
— Општ фонд на регресите — по прописите што ва-
жат за пренесување на општиот фонд на регресите на 
пазаришната добив уплатена по другите сметки која 
исто така не се дели на поодделни буџети. 

9) Државните установи и надлештва што се зани-
маваат со вршење на други комуналн,и услуги кои не 
се споменати во точ. 1 на оваа наредба ќе ги упла-
туваа,т станатите разлики на соодветната сметка на 
буџетските приходи, 

10) Од денот на почетокот на применувањето на 
оваа наре,дба нема да се применуваат соодветните 
прописи од Напатствие^ за пресметување, уплата и 
регрес на разликите станати поради изменување цените 
на стоките затечени во трговинската мрежа и поради 
изменување цените на услугите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/50 и 24/51). 

11) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службе,ниот лист на Федеративна 
Народна Република Југосла,вија", а ќе се применува 
од денот на изменувањето цените на поодделни услу-
ги што ќе се пропишат после 20 октомври 1951 го-
дина. 

Бр. 20410 
20 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

454. 
Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за изменувања 

и дополнувања на Уредбата за слободна продажба и 
за цените на стоките за широка потрошувачка (,,Слу-
жбен лист н ФНРЈ", бр. 3/51), а во согласност со Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ ФАКТОРИТЕ ЗА ГРАНКАТА НА 
ДЕЈНОСТА 124 „ТЕКСТИЛ", ЗА ШИРОКА ПОТРОШУ-

ВАЧКА ВО СЛОБОДНАТА ПРОДАЖБА 
1. Се укинуваат факторите за формирање на це-

ните во производството за гранката 124 „текстил", за 
широка потрошувачка во слободната продажба што 
беа определени со Напатствието за применување нови 
фактори за индустриските артикли за широка потро-
шувачка во слободната продажба, бр. 8812 од 26 јуни 
1951 година, а кои влегоа во сила на 1 септември 1951 
година. 

2. Производителите на текстилни производи во ид-
нина ќе ги формираат своите продавни цени за тек-
стилните производи за широка потрошувачка во сло-
бодната продажба според условите на пазарот, т. е. врз 
основа на понудата и побарувањето. 

3. Поблиски напатствија за спроведување на ова 
решение ќе донесува, по потреба. Уредот за цени при 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во со-
гласност со Управата за цени при Министерството на 
финансиите на ФНРЈ. 

4. Ова решение ќе се применува од 22 октомври 
1951 година, на кој ден престануваат да важат пропи-
сите од Напатствието за начинот на формирање и опре-
делување на цените по кои што ќе ги продаваат про-
изводитслните претпријатија производите наменети за 
широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
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4/51) што се однесува до формирањето на продавните 
цени за гранката на дејноста 124 „текстил" за широка 
потрошувачка во слободната продажба. 

Бр. 14415 
24 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

4 5 5 . 
Врз основа на чл. 7 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), Советот за на-
родно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ, во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИ-

ЕТО ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НОВИ ЦЕНИ ЗА ЛЕКОВИ 
1) Точ. 2 од Решението за воведување нови цени за 

лекови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/51) се ме-
нува и гласи: 

„Работните такси што ги наплатуваат апотеките се 
ваголемуваат 3 (три) пати. 

Цените на услугите што ги наплатуваат заводите 
За испитување и контрола на лековите се наголемуваат 
2 (два) пати." 

2) Ова решение ќе се применува од денот на пот-
пишувањето. 

Апотеките, односно заводите за испитување и кон-
трола на лековите, должни се во смисла на прописите 
што важат да ја пресметаат и уплатат разликата помеѓу 
порано определениот фактор (6) и факторите што се 
определени во точ. 1 на ова решение и тоа за сите 
работни такси и цени на услугите што ги наплатиле во 
времето од 1 октомври 1951 година до денот на влегу-
вањето во сила на ова решение. 

Бр. 23295 
18 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж Милентие Поповиќ, с. р. 

4 5 6 . 
Врз основа на Решението на Владата на ФНРЈ за 

пропишување единствени цени за лекови и санитетски 
материјал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/48), во 
врска со одделот III на Решението за цените и раба-
тите на лековите и санитетскиот материјал („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 46/48) во согласност со Министерот 
на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА НА ВИСИНАТА НА РАБАТИТЕ ВО 
РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ И РАБАТИТЕ НА ЛЕКО-

ВИТЕ И САНИТЕТСКИОТ МАТЕРИЈАЛ 
1) Вкупниот рабат од 44% што е определен за 

дроги, хемикалии и галевски препарати во точ. 1 на 
Решението за изменување висината на рабатот во Ре-
шението за цените и рабатите на лековите и санитет-
скиот материјал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/51) 
се намалува на 22%, од што му припаѓа на продавачот 
на големо (на слагалиштето) 4% а на продавачот на 
мало (на апотеката) 18% рабат. 

2) Вкупните рабати што се определени во Решени-
ето за изменување на висината на рабатот во Реше-

нието за цените и рабатите на лековите и санитетскиот 
материјал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/50) се на-
малуваат, и тоа: 

а) за готови лекови, органо-терапеутски препа-
рати, серуми и вакцини, лекови во оригинално паку-
вање (како што се ампули, таблети, супозитории, фла-
стери, диететски и дезинфекциони препарати) - од 
22% на 10%, од што му припаѓа на продавачот на го-
лемо (на слагалиштето) 3% а на продавачот на мало 
(на апотеката) 70% рабат; 

б) за медицински апарати и инструменти, хирур-
гиски и забарски материјали и лаборатории прибор — 
од 16% на 10%, од што му припаѓа на продавачот на 
големо (на слагалиштето) 3% а на продавачот на мало 
7% рабат. 

3) Вкупниот рабат од 16% што е определен за са-
нитарен, хигиенски и завоен материјал во Решението 
за изменување на висината на рабатот во Решението 
за цените и рабатите на лековите и санитетскиот мате-
ријал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 103/49) - се на-
малува на 8,5% од што на продавачот на големо (на 
слагалиштето) му припаѓа 3%, а на продавачот на мало 
5,5% рабат. 

4) Вкупниот рабат од 25% што е определен за ла-
бораториски хемикалии во Решението за изменување 
на висината на рабатот во Решението за цените и ра-
батите на лековите и сгнитетсикот материјал („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 103/49) се намалува за 10%, од 
што на продавачот на големо (на слагалиштето) му 
припаѓа 3%, а на продавачот на мало 7% рабат. 

5) Вкупниот рабат од 50% што е определен за апо-
текарски садови во Решението на Комитетот за за-
штита на народното здравје на Владата на ФНРЈ бр. 
5045 од 28 мај 1948 година се намалува на 22%, од 
што на продавачот на големо му припаѓа 4% а на 
продавачот на мало 18% рабат. 

6) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ќе се применува на 
сите испорачки што се извршени од 1 октомври 1951 
година. 

Бр. 23294 
18 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегориќ, с. р 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
инж. Милектије Поповиќ, с. р. 

4 5 7 . 
Врз основа на чл. 9 ст. 3 од Уредбата за додатоците 

на деца, во согласност со Претседателот на Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА ДОХОДОТ ШТО ГО ИСКЛУЧУВА 

ПРАВОТО НА ПОСТОЈАНЕН ДОДАТОК НА ДЕЦА 
1. Немаат право на постојанен додаток на деца 

оние лица од чл. 1 и 4 од Уредбата за додатоците на 
деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51), чиј што 
доход од селско-стопанскиот имот кој подлежува на 
данок преминува 3.000 динари годишно по еден член 
на домаќинството. 

2. Кога се определува висината на доходот во сми-
сла на точ. 1 на ова решение во бројот на членовите 
од домаќинството, влегуваат, покрај лицата од чл. I 
односно од чл. 4 на Уредбата за додатоците за деца 
брачниот другар, децата (брачни, вонбрачни, посвоени, 
ласиноци и туѓи деца земени на издршка), како и ро-
дителите од тоа лице што живеат со него во заедничко 
домаќинство и што ги издржува тоа лице. 
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3. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се 
применува од 1 ноември 1951 година. 

Бр. 2231 
. 25 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

458 . 
Врз основа на чл. 24 и 27 на Законот за таксите 

и чл. 33 на Уредбата за данокот на промет на про-
изводите С,Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/47), доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ТАКСЕНИ И 

ДАНОЧНИ ВРЕДНОСНИЦИ 
1) Од 1 ноември 1951 година таксените и даноч-

ните вредносници (таксени марки, бланкети за пасоши 
Ѕа добитокот, менични бланкети и бланкети за при-
знаници за платена кирија) можат да продаваат на 
мало: 

а) претпријатијата на инвалидските организации 
во своите продавници; 

б) државните трго-вски претпријатија на мало 
во своите продавници на мешовити стоки, колонијални 
стоки, книжарници и намирници); 

в) земјоделските задруги во своите продавници 
на мешовити стоки, колонијални стоки, папирници и 
књижари); и 

г) месните народни одбори само бланкети за 
пасоши аа добиток. 

2) Продавачите од погорната точка, (освен месни-
те народни одбори), кои сакаат да продаваат таксени 
и даночни вредносници должни се да се регистрираат 
кај поверенството за финансии на надлежниот околи-
ски (градски) народен одбор, кое ќе им издаде за 
тоа потврда. Со регистрирањето означените претпри-
јатија стануваат овластени продавачи на мало за так-
сени и даночни вредносници. 

3) Овластените продавачи на мало ќе набавуваат 
таксени и даночни вредносници за продажба кај на-
длежното седиште на Народната банка на ФНРЈ. 

4) На овластените продавачи на мало осем на ме-
сните народни одбори им припаѓа провизија од 3% 
бд вкупната цродавна цена на таксените и даночните 
Вредносници, и се пресметува во готови пари и тоа 
кога ќе купат одеднаш најмалку 500 динари таксени 
и даночни вредносници. 

5) Овластените продавачи се должни: да имаат 
секогаш во продажба потребни количини таксени и 
даночни вредносници од сите видови што се бараат 
Во дотичното место; да ги продаваат таксените и да-
ночните вредносници во текот на целото работно 
време; да ги чуваат запасите на таксените и даноч-
ните вредносници кои ги држат поради продажба и 
да сносат материјална одговорност за уништувањето 
И оштетувањето на таксените и даночните вредносни-
ци предизвикано со нивната небрежност. 

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

Бр. 20729 
23 октомври 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

459. 
Врз основа на чл. 9 став 2 на Уредб-ата за надле-

жноста за определување и контрола на цените и та-
рифите Советот за сообраќај и врски на Владата на 
ФНРЈ во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТАРИФАТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ 

1) Тарифата на радиостаниците (радиопретилата) 
се определува за целото подрачје на Федеративна На-
родна Република Југославија во следните годишни 
износи: 

Динари 
за приемник со цевки 3.000 
за приемник без цевки (детектор) — 240 
за секој звучник кај разглаена станица 480 
за радиопродавници и работилници за 
поправка на радиоапарати 7.200 
2) Ова решение влегува во сила на 1 ноември 

1951 година. 
Со влегувањето во сила на ова решение преста-

нуваат да важат Решените на Претседателот на Ко^ 
митетот за радиодифузна служба на Владата на ФНРЈ 
бр. 6549 од 18 август 1948 година, како и Решението 
на Претседателот на Советот за сообраќај и врски 
бр. 1100 од 28 декември 1950 година. 

Бр. 1646 
25 октомври 1951 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај 

и врски, 
Крсто Попивода, с. р. 
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