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Врз основа на чл. 53 во врска со чл. 7, 10, 27 и 28 
од За,конот за даноците, Владата на ФНРЈ, по предлог 
од Министерот на финансиите на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ТАРИ-
ФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 

I. Во делот А од Тарифата за данокот на промет 
на производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/50), 
се внесуваат следни изменувања и дополнувања: 

1) Тар. бр. 245 се менува и гласи: 
„245 03 00 00 Камен за украсна и гра-

дежна Јпотреба: 
03 01 00 1) Блокови 
03 02 00 2) Градежен материјал 
03 03 00 3) Ситен камен 

2) Тар. бр. 246 се менува и гласи: 
„246 04 00 00 Плочи камени и мер-

мерни 
3) Тгр. бр. 251 се менува и гласи: 

„251 11 00 00 Кршен ,камен за де-
коративни цели и кр-
шен мермер ; 

4) Во тар. бр. 254 се менува даночната стопа 
ед „25%" на ,Л%". 

5) Тар. бр. 259 се менува и гласи: 
„259 19 00 00 Лесни градежни плочи 1"; 

6) Во тар. бр. 264 под 1) Галантериски и луксу-
з и изработки се менува даночната стопа од „35%" 
на „20%". 

II. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува 
од 1 јули 1951 година. 

IV бр. 3411 
14 јули 1951 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

3 2 7 . 

Врз основа на чл. 56 од Уредбата за посадата на 
бродовите на трговската морнарица на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 80/49), пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАДОКНАДА ЗА ПРОПАДНАТИТЕ ЛИЧНИ 
СТВАРИ НА ЧЛЕНОВИТЕ ОД ПОСАДАТ^ НА БРО-
ДОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ 

Член 1 
На член од посада -на брод на трговската мор-

нарица на ФНРЈ му припаѓа надокпада за личните 

45.000 

42.000 
39.000 

- 36.0)0 

ствари што му пропаднале поради несреќи предизви-
кани со поморска опасност, со пожар на бродот или 
со друг несреќен случај што е во непосредна врска 
со пловидбата. 

Износот на надокнадата се утврдува спрема од-
редбите од овој правилник. 

Член 2 
На член од посадата кому што про-паднала на-

полно опремата, му припаѓа надокнада за неа и тоа: 
I. На членовите од посадата на бродовите од 

долга и голема крајбрежна пловидба: 
Динари 

а) на заповеникот и на управител на 
машините — — — - - — 

б) на офицерите на палуба, на машини, 
на комесарот, лекарот, радиотелеграфистот и 
на економот — — — — 

в) на другите членови од посадата — 
г) на ученик на соба, кујна и секоја 

друга стопанска дејност, и на ученик на едно-
годишна пракса — — — 

II. На членовите од посадата на бродо-
вите ОцГЛШз крајбрежна пловидба: 

Динари 
а) на заповедникот и на управителот на 

машините — — — — — 42.000 
б) на офицерите на палуба, на машини, 

на комесарот, лекарот, радиотелеграфисгот и 
на економот — — — 

в) на другите членови од посадата — 
г) на ученик на соба, кујна и секоја 

друга стопа-нска дејност, и на ученик на едно-
годишна пракса — — — — - 33.000 

Под потполна опрема се подразбира најмногу: 
една к аба и ица, две рзла алишта, четири кошули, две 
поткошула две рада гаќи, четири рада чорапи и две 
рала чевли. 

Член 3 
Со исплатата на износите од чл. 2 на овој прави 

кик се смета дека на членот од посадата му е надок-
надена вредноста на потполната спрема. 

На член од посадата кому што пропаднаа само 
еден дел од опремата, му припаѓа како надокна-да сра-
змерниот дел од износот од чл. 2 на овој правилник 
и тоа: за една караница 20%, за едни алишта 25%. 
за една кошула, 2,5%, за една поткошула 2%, за едни 
гаќи 2%. за едно рало чорапи 0,5%, а за едно рало 
чевли 5%. 

Ако при несреќа стварите на спремата од член 
на посадата биле само оштетени, ќе се исплати надок-
нади само ако употребната вредност на стварнте била 
намалена за 50% или повеќе. 

Член 4 

Ако на член од посадата, покрај потполната спре-
ма (чл. 2 ст. 2), му пропаднале уште и други лични 

39.000 
36.000 
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ствари, се смета дека се и тие надокнадени со исплатата 
на износот од чл. 2 ст. 1 на овој правилник. 

Ако му пропаднал само еден дел од спремата, а 
покрај тоа му пропаднале или се оштетиле уште и 
други лични ствари,, ќе му се надокнади губитокот 
на делот од спремате според чл. 3 ст. 2 на овој пра-
вилник, а губитокот или оштетувањето на други лич-
ни ствари според проценка, но така вкупната надок-
нада да не го премине износот од чл. 2 на овој пра-
вилник. у 

Член 5 

За надокнг,дата решава директорот на претприја-
тие! о. -

За иа" цел членот на посадата чии што ствари 
пропаднале или се оштетиле е должен да состави и 
да го потпише списокот на пропаднатите или оште-
тените ствари и да му го предаде на претпријатието 
поради исплата на надокнадата. Претпријатието може 
да бара оштетениот член на посадата да ја докаже 
основаноста на барањето за надокнада. 

Членот од посадата може да бара да му ја опре-
дели надоена,дата надлежниот суд само ако не е за-
доволен со решението од директорот на претпријати-
ето донесено по барањето за надокнадата. 

Член 6 
Овој правилни.к влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 6090 
4 јули 1951 година 

Белград. ' 
Министер на псморстзотсг на ФНРЈ, 

Максо Баче, с. р. 

3 2 8 . 
Во ирска со чл. 4 од Уредбата за надлежноста за 

определување и контрола на цените и тарифите (,,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), точ. 3 од Наредбата 
за утврдување производи на кои што ќе им ги опре-
делува цените Владата на ФНРЈ, Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за про-
мет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 65/50) и точ. 3 од Решението за опреде-
лување видови и количини на прехранбени артикли 
од обе-збеденото снабдување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/51), по предлог од Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и од Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ, Стопанскиот совет на 
Вл,адата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ ЦЕНИ НА МАЛО 
НА ТУТУНОТ, ТУТУНСКИТЕ ПРЕРАБОТКИ, КИБРИ-
ТОТ, КНИГАТА ЗА ЦИГАРИ, СОЛТА И ПЕТРОЛОТ 
З А ОСВЕТЛЕНИЕ И -ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ИЗНОСОТ 
НА ИНДУСТРИСКИТЕ БОНОВИ ЗА КУПУВАЊЕ НА 

ИНДУСТРИСКИ стоки со ПОПУСТ ' 
I. 

1) Со цел да се усклади нивото на цените на ин-
дустриските производи со нивото на цените на сел-
ско-стопанските производи и да се воспостави прави-
лен однос на цените помеѓу индустриските производи, 
а во врска со новите државни откупни цени за жита 
и маст во задолжителниот откуп и со укинувањето на 
задолжителниот ОТКУП за други селско-стопански про-
изводи - се определуваат следните единствени про-
дажни цени на мало во слободната продажба и тоа: 

А) за тутун, преработки од тутун, кибрит и книга 
за цигари: 

а) Цигапети: 
, Ј адран" Дин. 140 за 20 цигарети 
„Петра" „ 120 ., 20 /, 

„Струмица" - Дин. 90 за 20 цигарети 
„Неретва" — — — ,, 90 20 II 
„Херцеговина" — — „ 90 20 II 
„Триглав" — „ 90 20 II 
„Македонија" — „ 90 20 II 
„Дрина" — — „ 90 2(1 II 
„Блед" 80 20 п 
„Планина" 70 20 II 
„Романија" 70 20 К 
„Морава" — „ 70 20 II 
„Козар;." и 70 20 „ 
, ,Сутјеска" - „ 65 20 II 
„Дурмитор" — „ 60 20 II 
„Зета" - и 60 20 И 
„Космај" 
„Ибар" 

— „ 50 20 II „Космај" 
„Ибар" 50 20 
„Драва" 40 20 м 
„Сава" 30 20 II 
Колекција цигарети - „ 800 , 1 кутија 

од 80 ци-
гаретн 

б) Цигари: 
„Трабуко" Дин. 20 за 1 цигара 
„ОЈперас" — ,— — 
„Порторико" — — 
Кратки домашни — 

в) Тутун: 
„Требињац" — — 
„Зетски" — - — 
З а лула — — — 
За жвакање — — 

г) Бурмут 
д) Кибрит — 

ѓ) Книга за цигари — 

Б) за сол и петро,! 
за осветление: 

а) кујнска сол — — Дин. 30 за 1 кг 
б ) сол за рибари — „ 20 за 1 „ 
в) сол . за добиток — „ 20 за 1 „ 
г) петрол за осветлен. „ 90 за 1 литар 

2) Овие цени важат на целата територија на Фе-
деративна Народна Република Југославија. 

3) Тутун, тутунски преработки, кибрит, книга за 
цигари, сол и пет,рол за осветление можат потрошу-
вачите , да купуваат и на индустриски бонови, на бо-
нови за прехрана и на бонови за откуп со определен 
попуст. х 

4) Инвентарисањето на артиклите што се означени 
во точ. I под А) и Б) на оваа наредба ќе се изврши 
на 15 јули 1951 година по прописите од Напатствие^ 
за 'пресметување , уплата и регрес на разликите што 
станале поради промена на цените на стоката зате-
чена во трговската мрежа и поради промените на це-
ните за услуги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/50). 

II. 
5) За да им се овозможи на работниците и на 

службениците купување индустриски производи од 
точ. 1) на оваа наредба по досегашните услови, на 
потрошувачите од точ. 6 на оваа наредба им се на-
големува годишниот износ на индустриските бонови: 
определени со Решението за определување видовите к 
количините на прехранбени артикли и за определу-
вање вредноста на стоките во слободна продажба што 
можат потрошувачите да ги купуваат со попуст на 
индустриските потрошувачки карти („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/51) и со Решението за наголемување 
износот на парични купони во индустриската потро-
шувачка карта од ИР категсфЛја и за издавање до-
полн-ителни потрошувачки карти на потрошувачите од 
ИГ категорија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/51), 

II 25 за 1 и 
II 10 за 1 и 

Ч 8 за 1 II 

П 7.500 за 1 КГ 
II 2.750 за 1 II 
II 1.000 за 1 и 
91 1.000 за 1 II 
,, 600 за 1 ии о а 1 ,, 

10 за 1 кутија 
од 50 
зрнца 

6 за 1 книшка 
од 30 
лилчрња 
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оч, 4.200 на б.ЗОО индустриски бонови без оглед дали 
се потрошувачи на артиклите од том. 1 на ова решение. 

Наголемениот износ на боновите на потрошува-
чите им припаѓа од 1 јули 1951 година. 

6) Правото на наголемениот износ на индустри-
ските богови од точ. 5 на оваа наредба го имаат: 
работниците и службениците запослени кај државни 
претпријатија и установи, ка ј општествените органи-

I зацпи и нивните претпријатија и установи, офицери, 
лоаофицери, милицио-нери и воени службеници, лични 
инвалиди, лични пензионери и рентници. 

Немаат право на прием на наголемениот износ на 
боновите потрошувачите од претходниот став што не 
здобиле право на прием на редовниот квартален износ 
ма индустриски бонови, што се издала уназад за ми-
натото тримесечје. 

7) Издавањето на наголемениот износ на инду-
стриските бонови ќе се врши месечно унапред во4 

соодветниот месечен износ од 175 бона. 

III. 
8) На органите за промет со стоки им се става 

но задача во рамките на политиката за намалувањето 
цените на најважните прехранбени артикли да водат 
посебно курс кон натамошното намалување цените на 
маста во слободна продажба. 

IV. 
9) Оваа наредба ќе се применува од 16 јули 1951 

годи ,а. 
Со влегувањето во сила на оваа наредба преста-

нуваат да важат продавните цени на мало за тутун, 
тутунски преработки, кибрит и книга за цигари што 
ге определени со Решението за единствените продавни 
1г::и на мало на. тутун, тутунски преработки, кибрит и 
к ма за цигари во слободната продажба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/51), како и продавните цени на 
мало за сол и пгтрол за осветление определени со Ре-
шението за единствените цени во продажбата на мало 
за сол и петрол за осветление во слободната продажба 
I,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51). 

Бр. 9897 
14 јули 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

3 2 9 . 

Врз основа на чл. 14 во врска со чл. 3 од Уред-
бата за планската употреба на готовите пари во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 71/48), во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ЗАДРУГИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПРОПИСИТЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА КУПУВАЊАТА ШТО ГИ ВРШАТ ДРЖАВНИТЕ 
СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, НАДЛЕШТВАТА, 
УСТАНОВИТЕ, ЗАДРУГИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПРИВАТНИТЕ ЛИЦА 

1) Прописите од Наредбата за купувањата што ги 
вршат државните стопански претпријатија, надлештва-
та, установите, задругите и општествените организации 
од приватните лица („Службен лист на ФНРЈ", бро ј 
35'50) нема да.- се применуваат на купувањата што ги 
вршат задругите и општествените организации од при-
ватните лица. 

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на ( 
вувањето во „Службениот л^ст на Федерапш, . . На-
родна Република Југославија ' . 

Бр. 14360 
6 Јули 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ, 
Претседател на Стопанскиот совет, г 

Борис Кидрич, с. р. 

3 3 0 . 

Врз основа на чл. 38 о д Законот за уредување ж 
работење на кредитниот систем, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОНТРОЛА НА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА 

СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
1. Банките преку кои што се врши финансирање 

на инвестициите се овластуваат да вршат контрола на 
наменската употреба на средствата за инвестиции. 

2. Контролата на наменската употреба на сред-
ствата за инвестиции банките ја вршат врз основа на 
исплатните документи (фактури и сл,), од кои и: о 
мора да се аиди целта на исплатата. 

3. Исплатните документи се поднесуваат до бан-
ките при издавањето налози за исплата и тие остану-
ваат кај банките. 

4. Продавачите се должни да испраќаат фактури 
до купувачите-инвеститорите во дупликат. 

5. Оваа наредба, влегува во сила со денот на о б ј а -
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

. Бр. 14322 
6 јули 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ,. 

Добривоје Радосављевић с. р. 

3 3 1 . 

Врз основа на чл. 85 од Уставот на ФНРЈ и О д -
луката на Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ бр. 1127, доне-
сена на седница на Советот од 11 мај 1951 година, 
а во согласност со Претседателот на Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ УРЕД ЗА МЕЃУНАРОДНА 

ТЕХНИЧКА ПОМОШ 

1. При Министерството на надворешните работи 
се оснива Уред за меѓународна техничка помош за 
спроведување на меѓународната техничка помош што 
ја прима и дава ФНРЈ во смисла на меѓународните 
договори што постојат со Организацијата на Обеди-
нетите нации, со други меѓународни организации или 
со поодделни држави. 

2. Со работите на уредот раководи шефот на уре-
дот ко ј работи ро напатствија о д Министерот на над-
ворешните р а б о т а 

Поради поправилно раководење шефот на уредот 
се консултира со одборот на уредот што го сочину-
ваат по еден претставник од Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ (од У прашат а за унапредување на 
производството), од Министерството на надворешните 
работи, од Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ, од Созетот за селско стопанство и шумарство 
на Владата на ФНРЈ, од Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ. 
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Шефот на уредот е член на одборот по службе-
ното место. 

Доколку се расправаат прашања што доаѓаат зо 
на,длежност на ресорите на Владата на ФНРЈ што не 
се постојано престапени во одборот, н а ' седниците на 
одборот ќе се повикуваат и претставници од тие ре-
сори, 

3. За 'Правилноста на извршувањето задачите на 
уредот одговорен е шефот на уредот. 

Шефот на уредот и неговиот помошен -персонал 
ги назначува Министерот на надворешни!е работи на 
ФНРЈ. 

4. Приходите и расходите на уредот влегуваат во 
состав на иредсметката на приходите и расходите на 
Министерството на надворешните работи на ФНРЈ. 

5. Уредот по предметите од својата надлежност 
општи со сите надлетува, установи и претпријатија 
в о земјата и со странските стручњаци што борават 
на територијата на ФНРЈ врз основа на технич-ката 
помош, а со странство преку Министерството на над-
ворешните рабо-ти на ФНРЈ, доколку меѓународн-ите 
договори не пред-видуваат непосредно општење на 
овој уред со орган-ите на Организацијата на Обеди-
нетите На-ции или со националните установи на стран-
ските држави за техничка помош. 

6. Поблиски одредби за организацијата и работе-
њето на ово ј уред ќе пропи-ше Министерот на надво-
решните работи. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот^ л-ист на Федеративна Н1-
родна Република Југославија". 

Бр. 1267 
5 јуни 1951 год,ина 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

; Министер на надворешните работи, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФН-РЈ 

Поегседател на Сто-па-нскиот совет, 
Борис Кидрич, с. р. 

платите на персоналот запослен во тие претпријатија и 
од Напатствието за применувањето на оваа уредба. 

Контото Остварен рабат, маржа и разлика во це-
ната (470) служи каЈ стопанските претпријатија ши) 
вршат промет со селско-стопански производи за еви-
дентирање на остварената разлика во цената на сел-
ско-стопанските производи што е пренесена на крај на 
месецот од контото Неостварен рабат, маржа и ра-
злика во цената (69 . доколку купувањето на сел-
ско-стопанските производи се книжи на контата од 
групата 60 Купување стоки по продавката цена, од-
носно од контото на групата 62 Продажба (реализа-
ција) на стоки, доколку купувањето на селско-стопан-
ските производи се книжи на контата од групата 60 
Купување стоки ЈО набавната цена. 

И. Во врска со новиот начин за пресметување и 
плаќање на платите во претпријатијата што вршат про-
мет со селско-стопански производу. следниот пример 
за контирање ги покажува функциите на односните 
конта: 

3 3 2 . 

Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообразната 
сметководството, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ОСНОВ-
НИОТ РАСПОРЕД НА КОНТАТА (КОНТНИОТ ПЛАН) 

ЗА ТРГОВИЈАТА 
I. Во врска со Уредбата за послувањето на сто-

панските претпријатија што вршат промет со селско-
стопански производи, како и за платите на персоналот 
запослен во тие претпријатија („Сложбен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/51 и со На-патствието з а извршувањето 
на оваа уредба (,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 25/51), 
во основниот распоред на контата (контниот план) за 
трговијата се вршат следни изменувања и дополну-
вања: 

1) Се уведува ново основно (троцифрено) кочто: 
796 Резервен фонд 
2) Контото 470 Остварен рабат и маржа го менува 

својот назив во 470 Остварен рабат, маржа и разлика 
во цената, а контото 691 Неостварен рабат и маржа 
во 691 Неостварен рабат, маржа и разлика во цената; 

3) Прописите што се однесуваат до контото 489 
Покриќе на трошковите на трговијата и 795 Фонд на 
платите на трговијата (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/51) ќе се применуваат и кај претпријатијата што 
вршат промет с,о селско-стопански производи. 

Контото Резервен фонд (796) служи за евиденти-
рање на средствата од резервниот фонд што се фор-
мираат и трошат аналогно на прописите од Уредбата 
за поодувањето к а стопанските претпријатија што вр-
шат промет со селско-стопански производи, како и за 

1) Книжење врз основа на платниот 
список на постојаниот дел од пла-
тите со функционалните и детските 
додатоци — — 

2) Книжење на Т и П разлика на посто-
јаниот дел од платите 

о) Книжење на премините додатоци 
на персоналот во книговодството за 
ажурност, на повремени премии и 
награди со I и 11 разлика - ѕ 

4) Книжење на исплатите на постоја-
ниот дел од платите, на премиските 
додатоци и на времени награди -

5) Книжење на неисппатениот лет од 
платите, премините додатоци и 
на повремени награди 

6) Книжење на допрнносот за аморти-
зација и на стварните трошкови на 
купувањето и продажбата, освен 
платите на персоналот на претпри-

Д П 

410/200 

410/133 

410/200 
133 

200/100 

200/146 

7) Книжење на пресметаната разлика 
во цената на селско-стопанските 
производи — 

ДО 43 46 
47 ^соодвет-
ни КОНТа ОД 
класата 
1, 2 и 3 

6 9 1 или кон-
та од гру-
пата 

62/470 
8) Книжење на издвојување од оства-

рената разлика во цената на по-
криќето на доприкосот за аморти-
зација и стварните трошкови на 
купувањето и продажбата, осем 
платите на персоналот на прет-
пријатието — 470/489 

9) Книжење на издвојувањата од 
остварената разлика во цената на 
постојаниот дел од ,платите, 1 и П 
разлика, детските додатоци, преми-
н и т е додатоци за ажурност и сл. 470/79-5' 

10) Книжење на распоредот на оства-
рената добивка во: — 470/ 
а) фондот на платите 795 
б) фондот за рационализација, и 792 
в) резервниот фонд 796 

11) Книжење на издвојувањата од 
фондот на платите на покрнќето 
за исплатениот постојан дел од пла-
тите, I и II разлика, детски дода-
тоци, премиски додатоци за ажур-

ност на книговодството и сл. — 795/489 
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12) Книжење на пресметката на про- Д П 
менливиот дел од платите со I и 
11 разлика 410/200 

133 
13) Книжење на исплатата на промен-

ливиот дел од платите 200/100 
14) Книжење на издавањата од фондот 

на платите на покриќето за испла-
тениот променлив дел од платите 
со I и 11 разлика - — 795/489 

15) Книжење на издвојувањата од ре-
зервниот фонд за покриќе на тро-
шковите на купувањето и прода-
жбата, што не можеле да бидат 
подмирени со остварената разлика 
во цената - - 796/489 

!6) Книжење на издвојувањата од ре-
зервниот фонд за покриќе на делот 
од постојаните плати, што не може 
да биде подмирен од остварената 
разлика на цената - 796/489 

17) Ако не може од остварената ра-
злика во цената да се исплати ниту 
постојаниот дел од платите, а не се 
располага ниту со средства од ре-
зервниот фонд контото на фондот 
на платите се задолжува при издво-
јувањето за покриќе на постоја-
ниот дел од платите во корист на 
контото 489, само до висината на 
салдото на контото од фондот на 
платите и се книжи 795/489 
Во овој случај се зема посебен 
кредит од банка за покрнќе на по-
стојаниот лет од платата и се 
книжи - - - 101/104 ' 

18) Во идните месеци кога ќе се фор-
мираат доволно средства на фон-
дот на платите, книжењето во 
врска со вратениот кредит ќе биде 104/101 
Паралелно со ова ќе се изврши 
издвојување од фондот на платите 
за делот што не бил искриве^ 
порано и ќе се книжи 795/489 

19) На крај на годината се затвораат 
сите конта во класата 4 - 489/др^" 

конта во 
класата 4, 
осем кон-
тата од 
групата 49 

Ш. Контото 472 Разлика на индивидуалните и нор-
мираните трошкови не доаѓа во оглед кај иселувањето 
во претпријатијата што вршат промет со селско-сто-
панските производи. Исто така не доаѓа во обзир ни 
употребата на контото 480 Пресметка на уштедата или 
на одвишокот на расходите, контото од групата 94 За-
штеда и контото од групата 95 Одвишок на расходите. 

Книжењата на овие конта ќе се извршат само за 
иселувањето на претпријатијата до 31 мај 1951 година, 
што е вршено по досегашните прописи. 

За делот од платите што претставува разлика по-
меѓу основните плати и постојаниот дел од платите 
а што го примиле службениците за месец јуни и ко ј 
ќе се отплатува во еднакви месечни рати до крајот 
на годината, персоналот ќе се задолжи на посебните 
аналитички конта од контото 144 Други побарувања. 
Аналитичките конта можат да бидат во форма на та-
бела со соодветен број колони. 

IV. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република југославија", а ќе се применува 
од 1 јуни 1951 година. 

Бр. 14054 
3 јули 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, е, р. 

3 3 3 . 

Врз осноза на чл. 37 од Законот за уредување и 
работење на кредитниот систем, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА НА 

МЕБЕЛ И ПОКУЌНИНА 

1. Комуналните банки (месните штедилници), а во 
местата каде што ги нема овие, филијалите на Народ-
ната банка на ФНРЈ можат да одобруваат кредити за 
набавка куќен мебел и покуќнина наменети за потре-
бите Да домаќинството, а што се купуваат од тргов-
ската мрежа (државната и задружната, како и на оп-
штествените о.рганизации). 

2. Кредитите по ова решение можат да ги кори-
стат постојано запослените ' работници и службеници 
по препорака од синдикалната подружница, припадни-
ците на' Југословенската армија и на Народната мили-
ција по препорака од надлежната команда, како и 
инвалидите по препорака од надлежните организации 
на сојузот на воените инвалиди од војната. 

3. Кредитите за целите од точ. 1 на ова решение 
банките можат да ги одобруваат и тоа: 

до Дин. 15.000 со срок до 6 месеци 
преку Дин. 15.000 до Дин. 20.000 со срок о д 12 месеци 
преку Дин. 20.000 до Дин. 30.000 со срок од 18 месеци 
преку Дин. 30.000 до Дин. 40.000 со срок од 24 месеци 
преку Дин. 40.000 до Дин. 80.000 со срок од 36 месеци 
со 5% камата годишно, која се пресметува шестоме-
сечно уназад. 

Висината на кредитите ја утврдува банката, во-
дејќи сметка за платежната сила на заемобарателот. 

Кредитот се води во форма на текуќа сметка. 
Како покриќе по кредитот ќе и служи на банката 

бланко меница со два жиранта и заложна изјава од 
должникот. Осем тоа, банката мора да стави админи-
стративна забнана на принадлежностите од должникот 
на прво место, како и залога на купената стока. Ку-
пувачот не смее да ги продаде ниту да ги отуѓи ку-
пените ствари додека не го исплати потполно с а р ј о ! 
долг по одобрениот кредит. . 

Заемобарателот е должен да и поднесе на бан ' 
ката молба за кредит на образец пропишан од Народа 
ната банка на ФНРЈ. Народната банка на ФНРЈ ќе гѕ! 
пропише и прилозите што треба да се испратат со 
молбата. 

4. Кредитот ќе се врати во еднакви месечни рати 
чија висина ја утврдува банката согласно со должни-
кот при одобрувањето на кредитот, а во границите 
на горе опоменатите срокови. 

Со цел да се отплати долгот, должниците можат 
да и полагаат на банката бонови од индустриските по-
трошувачки карти (индустриски бонови). Овие бонови 
ќе ги прима и ќе ги пресметува банката на ист начин 
камо што го -прави тоа трговската мрежа. Вака примените 
бонови како отплата на долг банката ќе ги регресира 
на ист начин како што го врши тоа сега трговската 
мрежа по прописите што важат. 

5. Едно лице може да ужива кредит само по еден 
основ. Спрема тоа, ако едно лице ужива потрошувачки 
кредит по друг основ, за време додека не го врати 
долгот, не може да го добие овој кредит и обрнато. 
Исто така, не смее да се дозволи новација на долгот, 
т. е. исплатата на стар долг од новиот заем. 

6. Исплатата на одобрениот кредит не може да 
се врши во готови пари туку само со бариран чек по 
наредба од претпријатието што го предава мебелот 
односно покуќнината. 

7. Кредитите по ова решение не може да се одо-
бруваат за купување мебел и покуќнина од п р е т р е с 
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л 
јата јата или дуќани што вршат комисиона продажба 
на овие ствари. 

8. Должникот и жирантите ќе му предадат на 
претпријатието (на установата) при кое се на работа 
и на банката писмена изјава да може да се врши обу-
стаиа на соодветните месечни отплати од нивните при-
мања!. Овие обуста-ви ќе се вршат од жирантите само 
во случај ако должникот од ко ј и да бил разлог не 
ја положил соодветната отплата на долгот. 

Заемобарателот е должен да и предаде на бан-
а н а писмена изјава дека доколку ќе биде преместен 
некој жирант додека се исплатува кредитот навремено 
ќе и испрати на банката и на претпријатието (уста-
новата) во кое што бил жирантот запослен неговата 
поља адреса. 

. Претпријатието (установата) е должно да "и пре-
даде на банката писмена изјава дека ќе врши должни-
кот обустави во висина на месечните отплати, како и 
од жирантите,- ако должникот од кој и да бил разлог 
ѕ;е ќе ја положи соодветната отплата. Исто така,, прет-
пријатието в о кое што е запослен должникот, е д ол-
ук.ш, доколку ќе биде должникот преместен додека се 
исплатува кредитот да ја извести веднаш банката, но-
виот исплатен орган (претпријатието, установата) во 
кое што преминал (за обврската на работникот одно-
сно на службеникот, и да го повика претпријатието 
(установата) , да врши натамошни обустави од прима-
њата на должникот на име месечни отплати, со тоа 
нито обуставените износи да ги испраќа до банката 
што го одобрила кредитот. 

За секое преместување на должникот претприја-
тието (установата) е д о л ж н о истовремено да ја изве-
с и и банката. Спрема тоа, ка ј промена местото на 
должникот кредитот ќе се води и натамо кај онаа 
Сгшл што го одобрила кредитот. 

За секое преместување -на жирантите претприја-
тието (установата) е должно да ја извести банката што 
го одобрила кредитот. Банката по приемот на овој изве-
шта ј ќе бара од новото претпријатие (установата) пи-
смена изјава дека од жи? анти те ќе врши обустави во 
висина на месечните рати ако главниот ,должник од 
кои и да било разлог не ја положи соодветната от-
плата на долгот. 

9. Кредитите по ова решение можат да се одо-
бруваат во границите на износите што им се ставени 
на располагање на поодделните банки исклучиво за 
оваа цел. 

10. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 14377 
9 јули 1951 година 

Белград 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

3 3 4 . 

Врз основа на чл. 9 од Уредбата за надлежноста 
јл определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), по предлог од 
Министерот на поморството на ФНРЈ, а в о согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПЛАТА НА ПРЕВОЗНИТЕ ЦЕНИ ВО КРАЈ-

БРЕЖНАТА ПЛОВИДБА ЗА ПАТНИЦИТЕ БЕЗ 
ИСПРАВНИ ПАТНИ БИЛЕТИ 

1) Тој што ќе се затекне на бродовите што со-
обраќаат в о крајбрежната пловидба по тргнувањето 
на бродот од луката без исправен патен билет, ќе 
плати, покрај редовната односно повластената цена на 
патниот билет од л-уката на укрцувањето до луката 

на иокрцувањето, уште и додаток од 20% на цеш, .а 
од патниот билет, со тоа што не може тој додаток 
да биде помал од 100 динари. Ако луката на укрц\ -
вањето не може веднаш да се докаже, цената на пат-
ниот билет и додатокот ќе се наплати од луката на 
тргнувањето на бродот. 

2) Патникот што ќе го пријави преминувањето во 
виша бродска класа од онаа за која што има патен" 
билет, ќе плати, покра ј разликата помеѓу редовниот 
или повластениот патен билет, од првата лука зад ко ја 
што преминат в о виша класа до луката на одреди-
ш т е ^ што е означена во неговиот патен билет, и до-
даток од 20 динари. 

Ако патникот не го пријавил преминувањето во 
виша бродска класа, покрај разликата в о цената на 
патниот билет, плаќа и додаток од 100 динари. 

3) Патникот што ќе пријави до пристигањето на 
бродот во луката на одредиштето означена во него-
виот патен билет дека сака да го продолжи патува-
њето подалеку од таа лука, ќе плати покрај редов-
ната или повластената цена на патниот билет од лу-
ката на стрелиштето што е означена на неговиот па-
тен билет до луката на и с к р ц у в а њ е и додаток од 
20 динари. 

Ако патникот го прод-олжи без пријава патува-
њето подалеку од луката на одредиштето што е озна-
чена во неговиот патен билет, ќе плати покрај цената 
на патниот билет по претходниот став и додаток по 
гоч. 1 од ова решение. 

4) Патникот што има повластен патен билет, а 
нема или не покаже исправа со која го докажува пра-
вото на повластено возење, ќе ја плати разликата по-
меѓу повластената и редовна возна цена и додаток 
од точ. 1 од ова решение. 

5) Додатоците предвидени со ова решение на це-
ната од патниот билет не се наплатува од патниците 
што се утврдуваат на брод во луките во кои што нема 
а-генции на претпријатија, или кои не можеле без 
своја кривица навремено да купат патен билет, но се 
должни да - му се пријават на заповедништвото наѓ 
бро-дот ведна-ш по укрцу вашето во брод-от за да им 
се издаде патен билет. 

Патникот што ќе пропушти да се пријави по прет-
ходниот став се смета како патник без платен билет 
и должен е да плати покрај патниот билет и додаток 
по точ. 1 од ова решение. 

6) Ова решение ќе се врименува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративен 
Народна Ре-публика Југе од оти ја". 

Бр. 677 -
3 јули 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за сообраќај 
и врски, 

Тодор Вујасиновиќ, с. р. 
Министер на поморството на- ФНРЈ, 

Максо Бане, с. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

3 3 5 и 
Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за изменува-

ња и дополнува-ња на Уредбата зг слободната про-
дажба ,и цените на стоките за широка потрошувачка 
(„Службен лист на ФНРЈ, бр. 3/51), а во согласност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА КОЖАТА ЗА 
ПЕНЦИЊА (ГОНОВИ) И ЗА НАЧИНОТ НА ПЕИЏЕ-

ТИРАЊЕТО НА ОБУВКИТЕ 
1. Државните трговски претпријатија на мало и 

набавно-продавните задруги за снабдување на за-



Среда, 18 јули 1951 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ , Број 53 — Страна 439 

наетчнските дуќани ќе ја продаваат кожата за пенџи-
ња (ѓоновите) по слободно формираните цени што 
одговаарат на, пазарот. 

Покрај индивидуалните потрошувачи, кожата за 
пенџетирање можат да ја купуваат и државните зана-
етчиски чевларски работилници и дуќани, занаетчиските 
чевларски задруги, чевларските работилници на земјо-
делските задруги и приватните чевларски дуќани. 

Индивидуалните потрошувачи можат да ја купу-
ваат кожата за лен циља со определен попуст на инду-
стриските бонови и на боновите за отрул. 

2. За ставањето на пенџињата од кожа потрошу-
вачот ја плаќа цената на потрошениот материјал и це-
ната на услугата која е определена со тарифа. Потро-
шувачот што ќе донесе свој материјал ја плаќа само 
цената на услугата. 

За ставањето на пенџињата во државн,ите згнетчи-
скн чевларски работилници и дуќани, во занаетчиск,ите 
чевларски задруги и во чевларските работилници на 
земјоделските задруги потрошувачот ја плаќа, спрема 
својот избор, цената на потрошениот материјал и услу-
ги или со готови пари во полн износ или со 'попуст од 
80% со индустриски бонови односно со попуст од 65% 
со бонови за откуп. 

Потрошувачот може да користи попуст и само за 
плаќање на потрошениот материјал или на еден дел о д 
матери,јалот, во кој случај преостанатиот дел од ма-
теријалот и услугата ги плаќа со готови пари во полн 
нанос. 

За ставањето на пенџиња во приватните занает-
чиски дуќани потрошувачите не можат да користат 
попуст на^ индустриски бонови и на бонови за откуп. 

3. Државните трго-вски претпријатија на мало, др-
жав-ните занаетчиски чевларски дуќа,ни и работилници, 
занаетчиските чевларски за,други и чевларските рабо-
тилници на земјоделските задруги имаат право на на-
док,нада (регрес) на разликата во цената за ,дадениот 
попуст од 80% односно о д 65%. Оваа надокнада ј а 
остваруваат тие на на,чинот што е пропишан во Пра-
вилни,кот за индустри,ските бонови и за откупните бо-
нови што се уводат наместо досегашните индустриски 
потрошувачки карти и боновите на трговијата по свр-
з а в т е цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/51), и 
во Наредбата за пресметување и уплатување на паза-
ришната добив и ,разликата во цените на репродук-
циони материјали наменети за локалното производ-
ство, како и за надокнада (,регрес) на разликите ста-
нати во цените при продажба на стоките за широка 
потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51). 

4. Дополнителните -купони за пенџиња од досега-
шните индустриски потрошувачки карти престануваат 
да важат. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", на ко ј ден престанува 
да важи Решението за начинот на продажба,та на ко-
жата за пенџиња (ѓонови) и за начинот на пенџети-
рањето на обувките („Службен лист на ФНРЈ", број 
16/51). 

Бр. 9169 
3 јули 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, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

3 3 6 . 

Врз основа на чл. 13 од Уредбата за здравстве-
ниот преглед (фитопатолошка контрола) на овоштието 
во внатрешен промет и овоштието нам ен ете; за извоз 
( ,Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ РЕОНИТЕ ЗАРАЗЕНИ 

с о КАЛИФОРНИСКАТА ШТИТАСТА ВОШКА 
I 

Во Решението з а прогласување реоните заразени 
со калифорниска штитаста вошка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/51) се вршат следни изменувања и до-
полнувања: ' 

а) во точ. 4) под а) после зборот „Добој" се 
ставаат зборовите „Приједор, Б а њ а Лука,"; 

б) во точ. 4) под б ) место зборот „Осјечани" 
с става зборот „Кожухе". 

Бр. 5675 
16 јули 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и шумарство 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р . 

3 3 7 . 

Врз основа на чл. 13 точ. д ) од Законот за здру-
женија, собори и другите јавни собранија, а по испол-
нување условите од чл. 14, 15 и 16 од овој закон, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 

НА СОЈУЗОТ НА МУЗИЧКИТЕ УМЕТНИЦИ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Спрема под,несените правила и програма се одо-
брува оснивањето и работата на Сојузот на музичките! 
уметници на Југославија со седиште во Белград, а с о 
дејност на територијата на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

IV бр. 20633 
13 јули 1951 година 

- Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на внатрешните р а б о т 

Александар Ранковиќ, с. р. 

3 3 8 . 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-

ле1 рафско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ МАРКИ ЗА 
АВИОНСКА ПОШТА ПО ПОВОД НА I СВЕТСКО 
НАТПРЕВАРУВАЊЕ НА ПАДОБРАНЦИТЕ НА БЛЕД 

На 16 август 1951 година, а по п о в о д на одржу-
вањето на I светско натпреварување на падобранците 
на /алеш., ,ќе се пушти во течај серија ма,рки од д в е 
вредности за авионска пошта, и тоа: 

1) мар,ка од 6 динари со слика ,на падобранци 
ка.ко паѓаат и еден авион, а во теми ок а р мин црв ен а 
боја. На горниот дел од ма,рките стои натпис: „I свет-
л о такмичење падобранаца 1951", а на долниот лвд^ 
стои ознаката на вредноста со „Дин" — се на лати-
ница. Натписот „ФНР Југославија" е испишан на 
горниот раб со латиница а на долниот со ќирилица; 

2) марка од 50 динари со слика на Блед како на 
редовната марка за авионска пошта, но во кобалтосина 
боја и со препечатен текст во црвена боја : Д светско 
такмичење падобранаца 1951" — со латиница. 
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Марките од 6 динари печатени се во количина од Наредба за уредување преаозењего на дрво. 
100.000 парчиња, а од 50 динари во количина од 30.000 Во бројот 21 од 19 јуни објавува: 
парчиња. Одлука за потврдување уредбите што ги донела 

Овие марки ќе се продаваат елмо на пошта.та на Владата на НРС по Законот за овластување за доне-
Блед, и тоа за време додека трае падобранското нат- сување уредби од подрачјето на народното стопан-
преварувгље, а за франкирање на поштенски пратки ство; 
ќе важат неограничено време, односно додека не се Одлука за разрешување и времено назначување 
донесе решение за нивното повлекување од течај. судии на окружните судови; 

Бр. 10731 Закон за прогласување 22 јули ја државен празник 
12 јули 1951 година Н а Народна Република Словенија; 

Белград Закон за изменувања и дополнувања на Законот 
За Директорот 4 з а одзивање народни претставници во органите на 

на Главната ди,рекција, на поштите Д р е в н а т а власт на подрачјето на Народна Република 
на ФНРЈ . Словенија; 

Милан В\кшиќ с р Закон -за изменувања и дополнувања на Законот 
' " ' ' за избирање одборници на народните одбори; 

Закон за согласување прописите за кривичните 
( Л Д ( ^ П У Ж К Р Н И Т Р Л И С Т О В И д с л а и з а прекршоците во законите на НР Словенија 
^ ѕ Ј - У ^ 1 I П I I . / 1 V I I V / и VI С о Кривичниот законик и со Уводниот закон за Кри-

НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
и л п ^ п и с м Л ш ш с Закон за изборите на Одборници на народните 
н а р о д н а н и в и н е , одбори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ' , ..... , , ^ ^ , , „ 
ХРВАТСКЕ 

„Народне новнне'' Службен лист на Народна Ре- С О Д Р Ж А Ј : 
публика Хрватска во бројот 34 о-д 7 јуни 1951 година Страна 
немаат службен, дел. 9 326. Наредба за изменувања и дополнувања на 

Во бројот 35 од 13 јуни 1951 година објавуваат: Тарифата на да-нокот на прометот н а про-
Решение за доделување почесни звања на општи- изводи — — - - 433 

те селско-стопански задруги. 327. Правилник за надокнада за пропаднатите 
лични ствари' на членовите од посадата на 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ бродовите на ф трговската морнарица на 
/У1АКЕДОНИЈЕ ФНРЈ - - - „ - - - „ - - - „ 433 

„Службен весник на Народна Република Македон 328. Наредба за единствените продавни цени на 
нија" во бројот 18 о д 7 јуни 1951 година објавува: малу на тутун, тутунски преработки, ќп-

Уредба за издавање дозволи за уривање на брит и цигар-папир, сол и петрол за осветле-
3! ради; ние и за наголемување износот на нндустри-

Уредба за регистрација ,на стопанските претпрпја- ските бонови за купување индустриска стока 434 
тија од општествените организации; 3 2 9 . Наредба за изземање задругите и опште-

Уредба за определување рангот на учителските огнените организации од прописите на На-
' е ч а и - редбата за купувањата што ги вршат др-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ жалните стопански претпријатија, надле-
СРБИЈЕ штвата, установите, задругите и општестве-

,,Службени гласник Народне Републнке Србије" мите орга,низации од приватните лица 435 
во бројот 20 од 9 јуни 1951 година објавува: 330. Наредба за контрола на наменската упо-

Указ на Президиумот на Народната скупштина на треба на средствата за инвестиции 435 
Народна Република Србија за свикување Народната ^ Р е ш е н и е з а о с н и в а њ е у р е д з а меѓународна 
скупштина на Народна Република Србица во прво вон- , техничка помош - - - - - - - - - - 436 
редно заседание; ' п 

Решение за именување членови на Советот за за- 332. Решение за изменувања и дополнувања на 
конодавство и изградба на народната власт на Владата Основниот распоред на контата (контниот 
на НР Србија; 4 С п л а н ) за трговијата 436 

Решение за мерките за издигање нивото на наста- 333. Решение за одобрување кредит за набавка 
вата во средните, средните стручни школи, на универ- мебел и покуќство 437 
зптетот и на високите школи; 334 р е ш е Н и е за доплата на превозните цени во 

Решение за - определување градови, индустриски крајбрежната пловидба за патниците без 
центри и други места во кои што ^ л а н с к и т е задруги исправни патни билети 438 
ш општите земјоделски задруги здобиваат право на 
бонови ,на трговијата по сврзаните цени со продажба 335. Решение за начинот на продажбата на ко-
на селско-стопанските производи; ж а т а 3 3 пенџиња (гонови) и за начинот на 

Напатствие за оснивање комисии за давање звања пенџетирањето на ооувките 438 
од II врста на држа,вн,ите службеници на републичките 336. Решение за изменувања и дополнувања на 
органи и на органите на автономните и локалните Решението за прогласување рејони заразени 
единици. со калифорниска штитаста вошка 439 
УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 337. Решение за одобрување оснивањето и ра-

м а д и н л и р Народне Републике С ловени ј е" во потењето на С о ј у з о т ^ музичките уметници 
бројот 20 од 12 јуни 1951 година објавува: л а Југославија - 40У 

Наредба за допол,нување Наредбата за определу 338. Решение за пуштање во тепај п,ригодни 
вање месните (градските) народни одбори што ќе марки за авионска пошта по повод на I 
вшпат заверување на потписи, ракописи и преписи; светско натпреварување во Блед 439 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград, Улица Кралевиќа Марка 
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