
СМРТ на Фашизмот - СЛОБОДА на народот 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ" взлегуе два пати 
неделно. - Ракописите не се вракјааг. -
Огласи по тарифата. - Текукја сметка 
бр, 10-313-004 - Поштарина платена во 

готово. 

Вторник, 18 март 1947 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 23 ГОД. Ш 

иена на овој број е 3.— дин. - Претпла-
тата за прво полугодиште изнесуе дин. 
300.— а за цела 1947 година дин. 550.—. -
Ре данци ја: Бранкова бр. 20. - Телефони: 
Редакција 28-838, Администрација 22-619, 

158. 
На основа чл. 80 ст. 2 Уставот ФНРЈ, по пре-

,длог на Министерот на надворешната трговија Ф-НРЈ 
и Комитетот за школа и наука при Владата ФНРЈ, 
Владата ФНРЈ пр опиту е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ШКОЛОТО НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА 

Член 1 
Се оснива Школо на надворешна трговија во 

Белград со задаток да со стручна настав,а оспособи 
кадрови за работење во Министерството на надво-
решната трговија, неговите установи, како и прет-
пријатија кои што стоат под административно-оиев 
ративно раководство на Министерството на надво-
решната пргови ја ФНРЈ. 

Школото на надворешна трговија се навогја под 
општо раководство и надзор на Министерот на на-
дворешната трговија ФНРЈ. 

Член 2 
Школувањето во Школото на надворешна трго ' 

вија трае една година. Министерот на надворешна-
та трговиј,а ФНРЈ може во согласност со Комитетот 
за школа и наука при Владата ФНРЈ тој срок да го 
продолжи. 

Чле,н 3 
бро ј на слушателите и услови за прием во Шко= 

лото на надворешна трговиј,а одр'едуе Министерот 
ва надворешната трговија ФНРЈ. 

Член 4 
Наставниот план и програма на Школото на на-

дворешна трговија ги одреду е Министерот на надво-
решната трговија ФНРЈ во согласност со Комитетот 
за школа и на-ука при Владата ФНРЈ. 

Наставниот персонал на Школото на надворешна 
трговија го поставуе Министерот на надворешната 
трговија ФНРЈ во согласност со Комитетот за шко-
ла и наука при Владата ФНРЈ. 

Чле,н 5 
Школото има своја самостојна предсметка која 

што влегуе во сос^.з на претсметката на приходи-
те и расходите на Министерството на надворешната 
трговија ФНРЈ. 

Член 6 
Министерот на надворешната трговија ќе про-

пише со правилник поблиски одредби за извршуење 
Ш оваа 

Член 7 
Онаа уредба влегуе во сила со денот ,на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федер,ативна Наро-
дна Република Југославија4 '. 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на надворешната трговија, 
инж. Никола Петрович, с. р. 

159. 
На основа прописите во делот II1// 1 С :т ни 

Орденот на народен херој од 27 јули 1946 година 
пр опишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА МЕСЕЧНИОТ 
ПАРИЧЕН ДОХОДОК И ДРУГИТЕ ПОВЛАСТИЦИ 
НА ЛИЦАТА ОДЛИКОВАНИ СО ОРДЕН НА НАРО-

ДЕН ХЕРОЈ 

Член 1 
Месечниот паричен доходов предвиден во делот 

III/1 Статутот на Орденот на народен херој ќе им се 
исплагуе на лицата одликовани со Орден на наро-
ден херој кои што се зо служба во Југословенската 
армија на надлежните благајни, а на другите лица 
на благајната на Министерството на финансиите 
на народната република на чието подрачје живеат 
тие лица односно на благајната на главната фили-
јала на Народната банка на таа република, кога 
оваа благајна ја превземе благајничката служба. 

Член 2 
На членовите на фамилијата на умрено лице од-

ликовано со Орден на народен херој и на ч„: ,гуле 
на фамилијата на лица кои што после смртта се од-
ликувани ќе им се исплатуе месечниот паричен ДО-
ходок од 1000 динари на благајната на министерство-
то на финансиите на народната република на чието 
подрачје членовите на фамилијата живеат односно 
на благајната на главната филијалч на Народната 
банка на таа република, кога оваа благајна ја прев-
земе благајничката служба. 

Член 3 
Исплатите на месечниот паричен доходов од 

чл. 1 и 2 на овој правилник ќе ги вршат исплатните 
благајни на тој начин што ќе го поништуат соодвет-
ниот паричен купон од книшката на паричните ку-
пони која што Канцела,ријата на ордените на Пре-
зидиумот на Народната скупштина ФНРЈ ќе им ја 
издаде на одликуваните односно нивните фамилии. 

Месечниот паричен доходов не подлежуе на ни-
какво оданочуење. 

Член 4 
На лица одликувани пред 3 септември 1946 го-

дина месечниот паричен доходон ќе им се иоплатуе 
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од 1 октомври 1946 година, а на сите друг,и од пр-
виот ден на следниот месец по издавањето декре-
тот за одликувањето. 

Член 5 
Право на бесплатно возење со сите превозни 

средства во државна експлоатација ќе користи од-
о к о в а н и о т со Орден на народен херој откога прет-
ходно ќе ја покаже својата книшка за возење. 

Член 6 
Здравствените и хигиенските установи ка ј кои 

што ќе се леку ат носителите на Орденот на наро-
ден херој по завршеното лекуење ќе достггуат на 
крај на секој месец пресметка на болничките и дру-
гите трошкови на министерството на народното 
здравје на своите републики. Надлежниот министер 
на народното здравје, откога ќе је утврди прет-
ходно обврзат а и исправноста на поднесените смет-
ки, ќе ги достави истите на министерот на финана 
сиите на народната ре-публика заради исплата на 
наведените установи. 

Пресметката на болничките и другите трошко.ви 
се врши на ист начин како и за други болести иди. 

Член 7 
Трошковите на закопуење на- умрени носители 

н а Орденот на народен херој ќе ги исплатуат мини-
стерствата на финансиите на народните републики, 
по поднесените пресметки за направените издаде-
на лицето односно установата или потребното прет-
пријатие кое што тие издади ги направило, 

Член 8 
После смртта на носителот н,а Ор денот на наро-

ден херој членовите на фамилијата, кои што пола" 
гаат право на прием месечниот паричен доходок, 
ќе и поднесат на исплатната благајна извод оч кни-
гата на умрените за умрениот а со изводи од кни-
гите н а венчаните односно родените ќе го докажат 
својот однос спрема умрениот. 

Член 9 
Со цел на извршуење исплатата по овој правил-

ник во текукјата буџетска година предвидени се 
потребни буџетски кредити во сојузниот буџет. 

Сите исплати по овој правилник ќе ги врши за 
носителите на Орденот на народен херој кои што 
се навогјаат во служба во Југословенската армија 
Министерството на народната одбрана ФНРЈ, а за 
сите други лица министерствата на финансиите на 
народните републики на терст на кредитите кои 
што за таа цел ќе им делегира Министерството на 
финансиите ФНРЈ. 

Член 10 
Овој правилник вл'егуе во сила со денот на об-

јавуењето во „Службениот лист на Федеративне, На-
родна Република Југославија". 

Бр. 6560 
8 март 1947 година 

Белград 
Мин.истер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 

160. 
По укажаната потреба а во врска со членот 85 

Уставот ФНРЈ пропишуам 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КУКЈНИ РЕД ВО КАЗНЕН041 (УПРАВНИТЕ ДО; 
мова ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЗАТВОРИ 

ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Општи одредби 
Член 1 

Со издржуење на каќаа се остваруе целта на 
казната во ффЅ^а^Ѓивва ШрФФа Република Југо-
скШќја. 

Покрај спречуењето на осудените лица повторно 
да направат кривично дело, издржуење на казната 
има особено за цел преваспитуење на осуденото лице 
и привикнуење на работната дисциплина, исправен 
однос спрема државните и друштвените должности, 
неговото оспособуење за условите на заедничкиот 
живот и уцврстуење на оние црти на неговиот ка-
рактер кои што ќе го задржат од повторно вршење 
на кривично дело. 

Член 2 
Казните се издржуат во казнено-поправни до-: 

мови, окружни и околиски затвори. 
Жени издржуат казна одвоено од машки. 

Член 3 
Во поглед на смеетуење осудениците и затворе-

ниците околиските и -окружните затвори мораат да 
одговараат на следните услови: 

1) одделењето на истражниот затвор да е строго 
одвоено од одле,чењата на осудениците; 

2) просториите во кои се сместени жените, да се 
потполно одвоени од просториите во кои што се 
навогјаат машките; 

3) малолетниците да не довогјаат во додир со 
полнолетните; 

4) потполно да е оневозможен додир на соуче-
сници по исто кривично дело, за да не би го оте-
жн-е или смекјавале редовниот тек на истрагата. 

Стапуење во дом - затвор 

Член 4 
При стапуењето на осуденик или затвореник во 

дом или затвор се земаат во приемната канцеларија, 
со упишуење во книга, сите негови лични подаци, 
точен лични опис и попис на предметите кои што ги 
донел со себе, а потоа се врши над него личен 
претрес. 

За лична употреба осуденик или затвореник 
може кај себе да има: облекло, кондури, рубје, чо-
рапи, четка за заби, окалки и чешел. Сите други 
предмети му се земаат и се даваат на чување во 
магацин. 

Облеклото на осуденикот, кое што се навогја на 
чување во магацин, мпра од време на време да се 
проветруе. Ствари подложни на расипуење може 
осуденикот да ги испрати дома. 

Член 5 
Секој осуденик треба, утреден по довогјањето 

во дом или затвор, да се изведе на рапорт на управ-
никот кој што му одредуе работа спрема неговото 
стручно знаење и физички способности. По тој слу-
чај треба да се упозори осуденикот на правата и 
должностите, кои што п р о и з л е з а т од законите и 
прописите на кукјниот и дневниот ред и на последи-
ците Р а непридржуењето на нивните одребди. 

Хигиенски прописи 

Член 6 
Секој осуденик или затвореник треба по довог-

јањето во дом или затвор да се избањат, алиштата 
да му се дезинфекуат и да се изведе на преглед на 
лекар да ја установи неговата здравствена состојба. 

Член 7 
Осудениците или затворениците кои што болу^т 

од туберкулоза или луес, мораат да се сместат ^ о 
соби одредени за заразни болести. 

Член 8 
Осудениците и затворениците се бањаат секои М 

дена во зимско доба, а секои 7 дена во лето д о б љ 
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На осудениците и затворениците треба да им се 
Овозможи да пер,ат нози повекје пати неделно. 

Член 9 
Во казнено-поправни дом и затвор да би се о чу-

вала чистотата и здравјето, осудениците или затво-
рениците го менуат рубјето секоја недела, а 1кх?ав-
лата секој месец им се мењава. 

Член 10 
Сите машки осуденици мораат да бидат пари-

жани до глава. Три месеца пред завршетокот њ. ка.з-
ната, може управникот да му дозволи на осудегткот 
да ја пушта косата ако истиот добро се држал и ако 
не е во супротност со хигиенските услови 

Член 11 
На затвореникот од истражниот затвор мора во 

интерес на истрагата да му се остави таков изглед, 
каков имал при приводуењето во затвор т. е. не смее 
да му се истриже косата од глава нити да му се 
избричи брадата или му ставите, освен ако за тоа 
не дозволи надлежниот орган на иследуење или ако 
тоа бараат хигиенските разлози. 

Член 12 
Во секој дом треба да постои болница со следни 

простории: 
1) амбуланта соба, 
2) една или повекје соби за болни, 
3) соба за заразни болести, и 
4) соба за туберкулозни. 
Во амбулантната соба се врши секојдневни ле-

карски преглед. 
Во болесничката соба се упатуат лица кои што 

се болни и на кои што им е потребна лекарска нега. 
Во собата за заразни болести се упатуат боле-

сници со заразни болести (свраб, венерични боле-
сти и ти.). 

Во собата за туберкулозни се упатуат оние кои 
што болу ат од туберкулоза. 

Кој болен осуденик и во која соба ќе се смести 
одредуат лекарот и управникот. 

Во хитни случаи може командирот на стражата 
или неговиот заменик да одреди преместуење на 
болесник во болесничк.а соба до лекарски преглед. 

Член 13 
Секој осуденик или затвореник може со сопствен 

трошок да повика лекар специалист и тоа оној, кого 
ќе му дозволи управникот, доколку тоа домени од-
носно затворски лекар навогја за потребно. 

За затвореници издава дозвола надлежниот орган 
ва иследуењето. 

Член 14 
На лекарскиот преглед на специалиста мора да 

ирисаствуе и домскиот, односно заведениот лекар. 

Член Ш 
Лековите пратени на осуденикот од приватно 

^шце мора секогаш, пред но што му се предадат да 
ги прегледа домскиот односно заведениот лекар. 

Член 16 
Во нотаѕнки случаи на оболуење (операција) дом-

скиот, затвор жхот лекар може да го прати осудени-
кот односов затвореникот и во друга болница во 
согласност ве управникот односно надлежниот орган 
на ис л едрењето, ако оболениот ее навогја под ис-

Член 17 
Осудениците и затворениците се изведуат на чие! 

воздух под надзор на стражари 2 саата дневно во 
дворот на домот иди затворот, и тоа: 

1) едј^ѕ саат дневно на мртва шетња сабајле пред 
одењето кп работа, и 

еден саат за слободно движење по дворот 
фѕзднчање, фискултурни вежби и сл), после ручок. 

За време на мртва шетња осудениците и затво-
рениците мегју себе не смеат да зборуат. 

Член 18 
Шетњата на осудениците се врши на следен 

начин: 
1) осудениците од заеднички соби се шетаат во 

круг, во ред по два и два заедно, на отстојање еден 
метар ред од ред. Ако бројот на осудениците е го-
лем можат да се шетаат во двојни редови на исто 
отсто јање. 

2) Осудениците, кои што се навогјаат во самици, 
шетаат во круг во врста по еден на отстојање 6 ме-
тра, по оној ред како се сместени по самиците. 

3) Осудениците старци, старици или болни можат 
во време одредено за шетња да седат на чист воздух. 

Член 19 
Затворениците од истражен затвор се шетаат 

онака како што се сместени по просториите, оние 
од самица во круг на отстојање 6 метра, а оние од 
заеднички соби по 2 и 2 заедно на отстојање од еден 
метар. 

Отстојањето мегју затворениците од една соба и 
затворениците од друга соба мора да биде најмалку 
6 метра. 

Разговор метју затворениците од истражниот за-
твор е забранет. 

Член 20 
На ш е т а мораат да бидат 'затвореници прописно 

облечени. 

Член 21 
Осудениците, кои се упослени на надворешни по-

леделски работи или на други работи на чист воздух, 
не е потребно да се водат во шетња. 

Член 22 
Осуденикот односно затвореникот кој што за 

време на шетњата не се држал по одредбите на куб-
ниот ред, стражарот го изведуе на рапорт на коман-
дирот на стражата, кој што може да му ја ускрати 
шета ата за то ј ден. 

Член 23 
Пиење тутун е дозволено за време на одмор на 

чист воздух и во собите, доколку тоа не би прет-
ставуело опасност за избијање пожар, или ако не би 
било противно на хигиенските прописи. Пиење тутун 
во работилниците е забрането. 

Исхрана 
Член 24 

За сите осуденици и затвореници храната се 
готви во домската или затворската кујна, одделно 
за здрави а одделно за болни. 

Член 25 
Фе,р,цтшт п затвореници се хранат спрема нро-

падпашгш таница. 
Хр атова т јд пропишуе лекарот, а ја одо-

брите упредвѕзшдо. 
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Член 26 
Управникот, неговиот заменик или лекарот секој 

ден, пред него што се подели јадењето, истото го 
обиднуе и квалитетот го потврдуе со своерачен пот-
пис во контролната книга. 

Член 27 
На осудениците е дозволено да примаат пакети 

со храна, рубје и слични потреби два пати месечно 
во тежина од по седум килограми. Затворениците 
под истрага можат да примаат пакети еднаш неделно. 

Пред урачуење пакетите внимателно се прегле-
дуваа 

Член 28 
На осудениците и затворениците им е дозво-

лено да можат да набавуат за себе, еднаш неделно, 
хит; , тмети: сапун, четка за заби, паста 
за заби; предмети на општа потреба: книги, дневни 
листови, цигари, кјибрит и тн.); предмети за исхрана 
овоп г"2, сирење, конзерви, салама,' сланина риба, 
шекјер и сл. г 

Овие набавки осудениците и затворениците ги 
вршат од своите парични средства од парите кои 
што ги донеле со себе или им се пратени од дома, 
или од нивната награда за совесна работа. 

Колку пари смеат осудениците односно затво-
рениците да трошат за овие набавки, одредуе управ-
никот спрема стварните потреби, месните прилики и 
цените. ј 

На осудениците им е дозволено да трошат дневно 
по десет цигари., 

Понашање 

Член 29 
Осудениците, и затворениците се обвезни да се по-

коруат на сите законски прописи, одредби на куб-
ниот и дневниот ред и да ги исполнуат сите наредби 
на надлежните службеници. 

Член 30 
Осудениците и затворениците се обвезни да ги 

поштуат службениците на домот или затворот и 
спрема нив пристојно да се понашат. 

Член 31 
Кога влегуат во собата или работилницата управ-

никот, неговиот заменик, иследникот, лекарот, коман-
дирот на стражата или кој друг надзорни орган, мо-
раат осудениците односно затворениците да створат 
ред и да се постават во став „мирно". 

Член 32 
Осудениците односно затворениците од заеднички 

соби избираат од својата средина старешина на со-
бата, кој што одговара за редот, чистотата и дисци-
плината во собата. Тие се должни да ги иополнуат 
напаствијата на избраните собни старешини до-
колку тие не би се косиле со одредбите н-а законите 
или кукјниот дневен ред. 

Изборот на старешината на собата го потврдуе 
командирот на стражата. 

Член 33 
Старешината на собата одредуе за секој ден ре-

дар на собата кој што мора да се грижи собата да 
биде чиста и прописно уредена. 

Член 34 
На осудениците и затворениците е забрането да 

прават ларма, да викаат, да овираат, да се тепаат, 
да се караат, да се пцуат, и млогу гласно да диску-

туат. При меѓусебните увреди увредениот нема право 
сам да си прибави задоволуење, туку може тоа да 
пријави на стражарот кој што го изведуе на рапорт 
на управникот заради поднесуење пријава. 

Пето така е забрането довикуење и разговор од 
соба во соба и од пенџере, 

Член 35 
Забрането е допишуење или заменуење весници 

и други --чатени ствари на се ци и затворе-
ници од една соба со оние од друга соба. 

Член 36 
Осудениците и затворениците мораат Грижливо 

да го чуваат државниот имот (инвентарски предмети, 
врата, ленџериња, зидови, решетки и тн.) и секоја 
намерно причинета штета да ја надокнадат од соп-
ствените пари. 

Ј Член 37 
На осудениците и затворениците е забрането 

мегјусебно продавање или заменуење на било какви 
предмети (алишта, рубје, леб и ти.), 

Член 38 
Во слободно време осудениците и затворениците 

мораат да читаат книги од домската односно затвор-
ската библиот " други печатени ствари кои што 
би им ги дала управата. 

Член 39 
;Во вонредни случаи осудениците и затворениците 

можат да се служат со сигнално звоно. 

Член 40 
Осудениците и затворениците имат право да 

поднесуат жалби против неправилна и незаконита 
постапка на стражарот или на некое друго службено 
лице. 

Жалба му се поднесуе на рапорт на управникот, 
кој што е должен да ја земе во постапка 

I Член 41 
Осудениците имат право да поднесат писмено 

или на рапортот молба за помиловања, условни от-
пуст и слично. 

5 Член 42 
, Предметите кои што ќе се пронајдат кај осуде-

ниците или затворениците, а кои тие спрема одред-
бите на кукјниот ред немаат право да ги држат кај 
себе, се одземаат во корист на припомошната бла-
гајна. 

Такви предмети се продаваат на јавна лицитација. 

' Работа 

Член чЗ 
Секој осуденик мора да работи кој што е фи-

зички способен. 

Член 44 
Затворениците од истражниот затвор не се 

должни да работат, но, ако тоа сакаат сами, можат 
по дозвола на надлежниот орган на иследуење и 
управникот да бидат уловени во самата зграда. 

Член 45 
Раепоредуењето на осудениците и затворениците 

па работа го врши управникот по потреба а спрема 
нивното стручно знаење и физички способности. 



Вторник, 18 март 1947 СЛУЖБЕН ЛИСТ Број 23 - Страна 249 

Член 46 
Осудениците и затворениците се на работ,а вод псн 

(Стојан надзор на стражари кои што се должни да на-
вест да работат. 

Член 47 
Спроведуењето на осудениците на работа мора да 

се врши во парови по два и два, или, ако е бројот 
ва осудениците поголем во двојни редови. 

Член 48 
Меѓусебен разговор на осудениците односно за-

творениците при работата е забранет доколку разго-
ворот не се однесуе на самата работа. 

Член 49 
Осудениците и затворениците должни се на ра-

ботата да се придржуат на напатствие ата кои што им 
ги даваат стражарите и раководачите на работата. 

Член 50 
Осудениците и затворзниците кои во работата на" 

прават штета намерно или од груба непажња, одго-
вараат и материално. 

Член 51 
Работното време трае 8 саати дневно. Работата 

ночнуе и се завршуе точно во одредено време. 
Работното време во поледелските работи трае 

спрема годишното доба и метеоролошките прилики. 

Воспитање 

Член 52 
Сите неписмени осуденици одат на школо спрема 

наставниот план и програм. 

Член 53 
Осудениците со цел на оспособуење за поедини 

занаети можат да бидат исправани во занаетски ра-
ботилници при односната установа. 

Член 54 
Со цел на воспитуење осудениците се должни да 

присаствуат на предавања, обработуење на теми и 
дискусии, да читаат книги и дневна штампа, рабо-
тење во дилетантски, певачки и музички групи, да 
приредуат приредби и да се заложуат за унапред-
еше работата во домот односно затворот. 

Член 55 
Во домовите, заводите и затворите можат да се 

прикажуат и филмови кои што се одобрени од мини-
стерството на внатрешните работи на народните ре-
публики. 

Член 56 
Игри, кои што имаат одгојни карактер (шах 

и ти.), се дозволени за сите осуденици и затвореници 
во слободни саати. 

Игри со карти и други хазардни игри најстрого 
се забранети. 

Член 57 
Времето за културно-просветни работи и приред-

би во заводот го одредуе управникот во дневниот 
ред. 

Член 58 
Сета културно-просветна работа се врши под над" 

зор на управата. 

Пишуење и посети 

Член 59 
На осудениците, кои што се осудени на казна 

преку 6 месеци дозволено е да пишуат на своите кук-
јн еднаш месечно писмо на две страници или една до-
писна карта. 

На осудениците, кои што се осудени на казна до 
шест месеци, дозволено е да пишуат секоја недела 
едно писмо на две страници или една дописна карта. 

На затворениците од истражниот затвор може да 
им дозволи пишуење надлежниот орган за иследуење. 

Член 60 
Писмата упатени на осудениците и затворениците 

и писмата кои што тие ги пишуат, мора да ги пре-
гледа од управникот одредено лиц^, кое што по пре-
гледот ќе стави ознака „видел" и своерачен потпис. 
Осуденици можат да примаат писма само од чле-
нови на блиска фамилија (жена деца, родители, бра-
кја, сестри). Писмата не смеат долго да се задржуат 
заради преглед. 

Член 61 
Писмата кои што содржуат невистински чинидба 

се поништуат, а за тоа се обавестуе осуденикот или 
затвореникот кој што може да напише друго писмо. 
При тоа да се поучи осудениот односно затворени-
кот да во иднина избегава да пишуе писма со ^ в и -
стинска содржина. 

Член 62 
Осуденици осудени на казна преку 6 месеци мо-

жат да примаат посети еднаш месени з. 
Осудениците осудени на казна до 6 месеци мо-

жат да примаат посети секои 14 дена. 
Затворениците од истражниот затвор можат да 

примаат посети само со дозвола на надлежниот ор-
ган за иследуење. 

Посетите на осудениците можат да се вршат во 
сабота после ручек и во недела сабајле во саати кои 
што ги одреди управникот. 

Член 63 
Разговор со осудениците и затворениците се во-

ди во за тоа одредени простории во присаство на 
службен орган, а може да трае најцовекје половина 
саат. 

Член 64 
Осудениците и затворениците можат да ги посе-

т а т само членовите на блиската фамилија. Во ис-
клучителни случаи можат да ги посетуат и други 
лица со дозвола на управникот. 

Член 65 
Осудениците и затворениците не можат да ги по-

сетуат отпуштени осуденици доколку не се членови 
на нивната блиска фамилија. 

Дисциплински казни 

Член 66 
Осудениците и затворениците, кои што ги иа-

рушуат правилата на редот пропишани за затворите 
и казнено-поправните домови се иодвргнуат, спрема 
тежината на прекршајот и своите лични особини, 
на дисциплинско казнуење. 
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Член 67 
Дисциплински казни се: 
1) укор, 
2) ограничуење или лишуење од правото на до-

шинуења, 
3) ограничуење или лишуење од правото на 

прием посети, 
4) ограничував или лишуење од правото на прием 

ИШратки, 
5) ограничуење о д правото на располагање со 

шри, 
6) издвојуење во самица до 14 дена, и 
7) преместуење од домот или затворот. 
Ограничуењата од точка 2 до 5 траат највекје 

до еден месец. Казната од точ. 7) не може да се из-
рече над истражници. 

Сите казни можат да се применуат поединечно 
шги комбиновано. 

Член 68 
Казните од точката 1 до 6 ги изречуе управникот 

на рапорт, а казните од точката 7 ги изречуе мини-
стерството на внатрешните работи и а народната ре^ 
публика по' предлог на управникот. 

Член 69 
Секоја дисциплинска казна ќе се запише во кни-

г-ата на дисциплински казни. 

Член 70 
Осуденикот кој што во домот изврши кривично 

дело управата ќе го пријави на надлежниот јавен 
обвинител. 

Пуштање од дом — затвор 

Член 71 
На два дена пред пуштањето на слобода по из-

држа-ната казна о с у д е н и о т се ослободуе од сакоја 
работа, а од магацин му се издава облеклото во 
^ел на чистење и крпење. -

Член 72 
Еден ден пред пуштањето од дом или затвор 

осуденикот ги предава во магацин сите предмети, 
кои што ги примил од државата за лична употреба 
во домот или затворот, се бања, го облекуе своето 
облекло, се упатуе на лекарски преглед и после из-
вршениот лични претрес се сместуе во соба за отпу-
штени осуденици. 

Член 73 
При отпуштањето од дом или затвор осуденикот 

се приведуе во приемната канцеларија, дека му се 
предаваат сите предмети кои што биле на чување кај 
управата на домот или затворот. Истовремено му се 
предава потврда за издржаната казна а потоа се 
пушта на слобода. 

Член 74 
Под појам на осуденик се подразбира лице кое 

што се навогја на издржуење казна по правосилна 
пресуда на суд, а сите други лица се обванати под 
појмот затвореници. 

Член 75 
Примена на прописите од овој правилниципоегануе 

обвезна за сите казнено-поправни домови и затвор 
ри на територијата на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија со денот на објавуењето ,во 
„Службениот лист на Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија". 

Бр. 5026 
К) март 1947 година 

Белград 
Министер ,на внатрешните работи 

Александар Р а к о в и ч , с. р . 

т. 
На/ј Ранова чл. 52 Законот за даноци, а по ука-

жанд/з^греба , издавам 

Н А Р Е Д Б А 
/ А СРОКОВИТЕ НА УПЛАТА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ 1А ПРОИЗВОДИ 

1) Претпријатијата, кои што се должни да во-
дат работни книги, имаат да 1о уплатуат данокот на 
промет на производи на Народната банка ФНРЈ на 
сметка „Данок н а промет на производи" бр. 800.020, 
и т о ^ в о срок од пет дена по истекот на секои 
десет дена, а спрема прометот извршен во текот на 
поминатите десет дена. 

2) Претпријатијата, кои што имаат филијали или 
други огракки преку кои што го вршат прометот 
во^разни , местр на територија на една народна ре-
публика а имаат одобруење во едно место да го 
плакјаат данокот на промет на производи, се должни 
да го уплатуат овој данок во срок од десет дена, 
и тоа спрема целокупниот промет извршен во текот 
на поминатите десет дена. Ако овие претпријатија 
немаат одобруење во едно место да го уплатуат 
данокот на промет на производи, се должни Да го 
унлатуат спрема извршениот промет во секое место 
одделно и тоа во срокови од точ. 1 на оваа наредба. 

3) Претпријатијата, кои што имат фитиали или 
други огранки преку кои што вршат промет во 
разни места на територија од повекје народни ре-
публики, имаат да плакјаат данок на промет на 
производи спрема прометот извршен на територија 
на секој народна република одделно, сходно точ. 1 
односно точ. 2 на оваа наредба. 

4) Десетодневните срокови по оваа наредба се 
сметаат од 1 до 10, од 11 до 20 и од 21 до послед-
ниот ден во месецот. 

5) Народните одбори не можат да им ги продол-
жуат на претпријатијата! сроковите на уплата дано-
кот на промет на производи. 

6) Се ставаат вон сила сите (прописи кои што се 
противни на наредбите од претходните точки. 

7) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об-
јавуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 6753 
7 март 1947 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 

162. 
На основа чл. 4 и 37 Законот за уредуење и ра-

ботење на кредитниот систем и чл. 1 и 2 Уредбата 
за ревизија н а дозволите за работа и ликвидација на 
приватните кредитни претпријатија издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРВОТО ДОПОЛНУЕЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ПА , ШИТЕ СРЕДСТВА к о и : : : т о ИМААТ ДА 

СЕ СМЕТАТ ДОЛГОРОЧНИ 
1) Кредитните претпријатија, кои што се навева 

јаат во ликвидација на основ,а Уредбата за ревизии 
ја на дозволите за работа и ликвидација на приват^ 
ните кредитни претпријатија, се ослободуат од на-
тамошно улагање на долгорочни средства кои штб 
се пропишани со Наредбата за парничните средства 
кои што имаат да се сметат долгорочни, VII бр. 557Ѕ 
од 25 април 1946 година („Службен лист ФНР0" бек тт. 
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2) Кредитните претпријатија од точ. 1 на оваа 
наредба можат во цел на извршуење конечна лик-
видација; како и во цел на правилно апроведуење 
па истата, слободно да располагат со улогите извр-
шени во смисла Наредбата за паричните средства 
кои што имаат да се сметаат за долгорочни. 

3) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об-
јавуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија '. 

XII бр. 1344 
4 март 1947 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 

163. 
На основа чл. 32 и ст. 2 чл. 54 Законот за уста-

ловуење правото на пензија и за пензионисаЈос др-
жавните службеници издавам. 

Р Е Ш Е Л Е 
ЗА ^ О Б Р У Е Њ Е Г КИВАЊЕТО И : ПЛАТУЕЊЕ-

ТО ЛУЗНИТЕ ВО ИНОСТРАНСТВО 
Сите работи околу одобруење уживлп его на пен-

зиите во иностранство и исплатува - ^ пензиите во 
иностранство се ставаат во надлежност на Девиз-
ната дирекција на Народната банка ФНРЈ. 

Бр. 6095 
6 март 1947 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Жујсц1Ч, с. р. 

164. 
На основа прописите во одделот А на Привре^ 

пената тарифа за данокот на промет на производи 
и во согласност со Министерот на финансиите ФНРЈ 
донесуам 

Р Е Ш Е Ш Е 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ШТО ПРОМЕТОТ НА 
ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕМЈОДЕЛИЕТО СЕ ОСЛОБО-

ДУЕ ОД ПЛАКЈАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА 
ПРОИЗВОДИ 

Условите под кои што пс^..:етот на производи од 
земјоделие наведени под Тар. бр. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 30, 
31 и 33 на одделот А на Привремената тарифа за 
данокот на промет на производи се ослободуе од 
плакјање данок на промет на производи се следни: 

1) купуачка на семенска стока одредена за вр-
шење на сортни и други опити. Како доказ има да 
служи заверениот препис на решението од Министер-
ството на поледелството и шумарството ФНРЈ од-
носно од народната република за набавка на семен-
ска стока за вршење опити; 

2) купуачка на семенска стока произведена на 
коледелски добра од научно-истражуачки заводи и 
станици која што се врши во цел на умножуење. Како 
доказ има да служи званичната потврда од научно-
истражуачкиот завод односно од станицата за про-
давачка на таква стока; 

3) купуачка на семенска стока која што ја вршат 
^ ж а в н и семенски претпријатија: 

а) од производуачите од сејаниите и расадите 
преглед ани и издвоени од околиските комисии за 
мздаојуење сејаниите и расадите и признаени иако 
квалќ^тни од ^комисијата 5а признавање квалитет-
ната семенска стока, Како доказ ̂ има да служи заве-

рениот препис на решгњето од извршниот одбор на 
околискиот народен одбор за признавање сејанието 
како квалитетно; 

б) по наредба од Министерството на поледелство-
то и шумарството ФНРЈ односно од народните репу-
блики заради извршуење на планот за производство 
на семенска стока; и 

в) од инострансгво заради извршуење на пла-
нот за произведе'!во на семенска стока; 

4) купуачка на семенска стока која што ја вршат 
извршните одбори на народните одбори заради снаб-
дуење своето подрачје во цел на извршуење планот 
за производство на семенска стока: 

5) купуачка на семенска стока која што ја вр-
шат ^оперативните организации, кооперации и от-
купуачи врз основа на договорот склопен со држав--
но семенско претпријатие. Во договорот треба да се 
утврдени врстите, сортите и количините на семен-
ската стока која што овластеник има право да ја 
купи; 

6) купуачка на семенска стока која што ја вршат 
специални продавачници на семенска стока кои што 
припаѓаат на државните семенски претпријатија; 

7) семенска стока која што од државните семен-
ски претпријатија, ^оперативните организации или 
од ^операциите ја купуат продавачниците на се-
менска стока кои што припаѓаат на кооперативните 
организации или кооперации или на приватни лица, 
ако имаат овластуење за продавачка на семенска 
стока од министерството на поледелството на на-
родна република; 

8) купуачка на семенска стока која што ја вр-
шат потрошуачите на семенска стока заради сеидба 
или заради замена со друга врста или сорта во цел на 
сеидба. Како доказ има да служи потврдата од ме-
сниот народен одбор за врстата, сортата и количи-
ната На семенската стока која што на потрошуачот 
за сеидба му е потребна со оглед на површината на 
земјиштето која што треба со неа да ја засее. 

IV бр. 2275 
6 февруари 1947 го-дина 

Белград 
Министер на поледелството и 

шумарството, 
др Васо Чубрилович, с. р. 

165. 
По повод на нееднакво свакјање и примена на 

прописите од членот 6 точ. 4) Законот на таксите 
и правилникот со чл. 6 и 8 на тој закон давам 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАПЛАТА НА ТАКСА ВО 
СЛУЧАИ КОГА КОНЕЧНО СЕ ОДБИВА БАРАЊЕ 

ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА 
а) На основа точ. 4) членот 6 Законот за так-

сите се ослободени од такси сите поднесен со при-
лозите, документите, решењата и жалбите во врска 
со установуење правото на пензија. 

б) Ако барањето за признавање правото на пен-
зија биде конечно одбиено со правосилна и извр-
шна одлука, лицето, кое што такво барање ставило, 
е должно дополнително да ги плати сите соодветни 
такси за списи и работи кои што во (постапката 
околу регулирањето на пензијата ги превзеле без 
такса Пбд претпоставка на ослободуење од точката 4) 
членот 6 на Законот за таксите. 

УЈП бр. 5626 
5 март 1947 година 

Белград 
"Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 
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одликовaниa 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна , 
Република Југославија 

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ 

р е ш и л 
да се за умешност во командуење, покажана 

храброст и особени заслуги за народ степени во 
текот ва народноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД: 
капетан Томановић М. Војислае; 
поручници: Кановец М. Славко и Влатко Л. 

Душан; 
ст. водник Квргић Ш. Миле. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА Ш РЕД: 
капетан Машковић С. Маријан. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Кус А. Васиљ; 
застапници: Добројевић А. Петар, Ранисављевић 

Д. Светислав и Симић Ж. Саво; 
водник Бариш,ин Л. Тодор; 
борци: Драгојевић П. Милан, Цвијић С. Крсто 

и Мајор М. Тома. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
поручници: Ђурашковић И Видоје, Косјер Н. 

Милан и Лукић Н. Божидар; 
потпоручници: Цацановић А. Васа, Деврња П. 

Спасо, Фицко М. Јосип и Стојановић Р. Сава; 
застапници: Анђелић М. Радован и Рус Ф. Фрањо; 
ст. водници: Кнежевиќ М. Василије, Перић Ми 

Рајко, Видановиќ С. Срећко и Златановиќ И. Васи-
л е ; 

мл. воденици: Сухих И. Василије и Тарбук С. 
Станко; 

Варвишчар И. Љубица; 
боран Жагар М. Иван. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
борци: Алексић Р, Живадин, Коцан Д. Ђулко и 

Павловиќ В. Светомир. 
Бр. 521 

19 октомеои 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
М. Перуничич, с. р. др. И. Рибар, с. р. 

Претседателетвото на Владата ФНРЈ, по извр-
шеното сравнуење со изворниот текст, установило 
оти во текстот на Уредбата за височината на до-
приносот за со'циалното осигуруење на државните 
службеници и пензионери, објавена во „Службениот 
лист ФНРЈ" бр. 106 од 31 декември 1946 година с!6 

потерале долу наведените грешки и дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНА НА ДОПРИНОСОТ 
ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ НА ДРЖАВ-

НИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ПЕНЗИОНЕРИ 
Во чл. 1 точ. б) првиот ред пред зборовите „лич-

ни пензионери" треба да се стави зборот „државни", 
а во истиот став после зборовите „износ на" треба 
да се додадат зборовите „редовните нринадлежно-
сти односно од вкупниот износ на". 

Од Претседателството на Владата ФНРЈ. 

Министерството на финансиите ФНРЈ, по идар? 
шепот о сравнуење оо изворниот текст установило 
оти во Наредбата за каматните стопи по активните 
работи на државните кредитни претпријатија за 
обртни средства, објавена во „Службениот л-ист 
ФНРЈ" бр. 106 од 31 декември 1946 година се пот-
ерала долу наведената грешка и дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДЕНАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТОПИ ПО 
АКТИВНИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИТЕ КРЕДИТ-

НИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА 
Во В. — Во индустрија под 2) на место бројот 

3ХЛ% треба да се стави „3%". 
Од Министерството на финансиите ФНРЈ. 

Претседателството на Президиумот па Народна-
та скупштина ФНРЈ, по извршеното сравнуење со 
изворниот текст, установило оти во Законот за ши 
^лекцијата на трудот, објавен во „Службениот лист 
ФНРЈ" бр. 100 од 13 декември 1946 година се гаот-
крале долу наведените грешки и дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

Во членот 13: 
во точ. 3 наместо членот 9 треба д а стои член 8; 
во точ. 4 наместо членот 9 треба да стои член 8; 
во точ. 5 наместо членот 10 треба да стои член 9; 
во точ. 6 наместо чле-нот 11 треба да стои член 10. 
У.бр. 652. — Од Претседателството на Президи-

умот на Народната скупштина ФНРЈ. 

Претседателството на Владата ФНРЈ, по извр-
шеното сравнуење со изворниот текст, установило 
оти во Уредбата за допринос на стопанските комо-
ри, објавена во „Службениот лист ФНРЈ" бр. 106 од 
31 декември 1946 година се потерала долу наведе-
ната грешка и дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ДОПРИНОС НА СТОПАНСКИ-

ТЕ КОМОРИ 
Во чл. 2 првиот ред место зборот „Поморски"' 

треба да стои „Коморски". 
Од Претседателството на Владата ФНРЈ. 

С О Д Р Ж А Л : 

158. Уредба за Школото на надворешната тр-
говија - 245 

159. Правилник за начинот на исплатата на 
месечниот паричен доходон и другите 
повластици на лицата одликувани со Ор-
денот на народен херој — 245 

160. Правилник за кукјни ред во казнено-по-
правните домови, окружните и околиски-
те затвори во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија 246 

161. Наредба за сроковите на уплатата дано-
кот на промет на производи 250 

162. Наредба за првото дополнуење на На-
редбата з а паричните средства кои што 
имаат да се сметаат за долгорочни — — 260 

163. Ргшење за одобруење уживањето и ис-
платуењето пензиите во иностранство — 2Ѕ1 

164. Решеше за условите под кои што проме-
тот на производи од земјоделието се 
ослободуе од плакјање данок на промет 
на производи — — — — — 251 

165. Објаснуење за дополнителна наплата на 
такса во случаи кога конечно се одбива 
барање за признавање правото на пензија 251 
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