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682. 
Врз осмоза на чл. 4 од Уредбата за снабдувањето 

на населението („Службен лист ка ФНРЈ", бр. 12/48), 
по предлог од Претседателот на Советот за .промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАГО-
ЛЕМУВАЊЕ БРОЈОТ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИ-
ЗВОДИ ШТО ВЛЕГУВААТ ВО СОЈУЗНОТО ОБЕЗБЕ-
ДЕНО СНАБДУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА КУПУ-
ВАЊЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ НА КУПОВНИТЕ ИЛИ 

ПАРИЧНИТЕ БОНОВИ 
1) Се »а-гол ему ва бројот иа тон каците и на па-

ричните купони за купување индустриски производи 
во обезбеденото снабдување за децата од 7 де 14 
годиш*. 

Поради тоа за индустриските стоки се воведува 
нова дотрошаодса категорија ИД-3, и на »рајот на пр-
вата табела во точ. III од Решението за наголемува-
Нуего бројот на индустриските произведи што влегу-
ваат во сојузното обезбедено снабдување и за начи-
нот за купување на тие производи на куповните или: 
паричните бонови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/ 
50). се додава нов став: 

„за категоријата ИД-3 текстилни точкици 112 и 
парични купон« 8.00 динари". 

2) Ова решение ке се применува од 1 јули 1950 
година. 

Бр. 5558 
11 ноември 1950 година 

Бе лера/: 
Претседател на Владата на ФНРЈ 

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

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

Осман Карабеговиќ, е. р. 

583. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот иа ФНРЈ, 

владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
комитетот за заштита на народното здравје на Вла-
гата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ХИГИЕНСКИ 
ИНСТИТУТ И СОЈУЗНИОТ ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИН-
СТИТУТ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ВЛАДАТА НА НР 

СРБИЈА 

1) Сојузниот хипи епски институт и Сојузниот епи-
демиолошки институт, обата во Белград, што се наго-

га ат под управа на Комитетот за заштита на народ-
ното здравје на Владата на ФНРЈ, се пренесуваат во 
надлежност на Владева иа Народна Република Србија. 

2) Службениците на Сојузниот хигиенски инсти-
тут и на Сојузниот епидемиолошки институт, како и 
сиот движен и недвижен имот со кој што управуваат 
овие институти, ке ги превземе Владата на Народна 
Република Србија, 

3) Ова решение влегува во сила со денот на об ја* 
в ув ање то во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

IV бр. 5109 
7 ноември 1950 година 

Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на наполнат одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Комитетот за заштита 

ка народното здравје, 
др Павле" Грегорио, е. р. 

584. 
. Врз основа на чл. 49 во врска со чл. 19 од Зако^ 

нот за државните службеници, пронесувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ОПШТАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА З Д Р О -
БИТЕ ВО СОЈУЗНИТЕ НАДЛЕШТВА, УСТАНОВИ И 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

Член 1 
Членот 3 од Правилникот за општата евиденција 

на надробите во сојузните надлештва, установи прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5Ѕ/4&) се мг-
нува и глаЈСи: 

„Евиденцијата на службениците се спроведува 
преку персоналниот лист", 

Во другите одредби на правилникот пи место збо-
ровите „Службенички лист" се става „персо"*-??! 
лист". 

Член 2 
Се укинуваат сите членови на правилникот (<лд 6 

до 15 заклучно) што се под насловите: „3. Службе-
ничка книшка" и „4. Стручен картон". 

Членовите 16, 17 и 18 на правилникот статути пт 
член ви 7, В' и 9, а пред поглавие™ „завршни од-
редби" на место бројот „5" се става 
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Член: 3 
Обој ппавшадик влегува во сила со денот на обја-

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

IV бр. 5654 
13 ноември. 1950 го ди« а 

Белград 

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

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

585 . 
Врз основа на чл. 8 од Законот за движењето на 

границата прошлу в ам 

П Р Д В и л и и к 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА 

Член 1 
Во членот 7 од Правилникот за пограничната зона 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр, 43/50) после ставот 1 
се'додава, нов. став 2, -кој што гласи; 

„Лицата чии што државни и општествени функции 
се простираат и на пограничната зона можат да до-
а ѓ а а т и да борават во оваа зона и без дозволата од 
ставот 1 од овој член, макар да имаат преби вал пиле 
вон од пограничната зона." 

Член 2 
Членот 8 од Правилникот за пограничната зона се 

менува и гласи: 
„Дозвола за допаѓање и боравок во пограничната 

вона издг"^ повереникот на внатрешните рабон-! на 
око лис кио 1 (1/мекиот, реонскиот) народен одбор на 
чие што подпачје има пребивалжпте лицето на кому 
што се издава дозволата. 

На државните службеници на оние надлештва и 
установи што ^ ке ги определи Министерот па внатре-
шните работнана ФНРЈ дозвола за довожење и бора-
гиче во пој паничната зона за случаи на службено -па-
тување издава старешината на надлештво™ што е на-
длежен за издавање патен налог или од него овла-
стеното службено лице. 

На туѓ државјани« дозвола за довоѓање и бора-
вок во пограничната зона издава, министерството иа 
внатрешните работи на. народната република. 

Член 3 
Во членот 12 од Правилникот за пограничната 

зона после (лавот 2 се додава нов став 3, кој што 
гласи: 

„Кога на подрачјето кое што влегува во погра-
ничната зона спрема Прилогот бр. 1 од овој правил-
ник се немога место што не е опфатено' со погранич-
ната зона, лицата што живеат во такво место- можат 
да довоѓаат и борават на подрачјето на околината со 
која што е тоа место окружено без дозвола од чл. 7 
од овој правилник". 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Фелера шана Иа* 
родна Република Југославија". 

Бр. 52501 
31 октомври 1950 година. 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ' 

и Мшшстеп на внатрешните работи; на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ^ е. р* 

586 . 
Врз основа на точ. 61 од Напатствнего за извршу-

вање Наредбата, за склучување договори врз.основа на 
планските квоти за 1951 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 63/50) а во согласност со Претседателот на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и на Сојузната 
планска комисија, пропису вам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕВОЗ НА СТО-

КИТЕ ВО 1951 ГОДИНА 
I. 

1» Ст опал скотом поврзување меѓу производителот 
(испраќачот на стоките) и саобраћајнпте дирекции се 
врши со договореше на превозот на стоките. 

Договорите за превозот на стоките се склучуваат 
за целата планска година одеднаш и месечно. 

Договорите за превоз за целата плане,ка година 
имаат карактер на оквирни договори по обемот и ди-
намиката на превозот по квартали и се склучуваат по 
прописите од ова напатствие. Годишните договори слу-
жат како основа за месечно, до со в ора ње на превозот.-

Месечното договореше се врши по прописите од 
Уредбата за. планскиот превоз на стоките- во железнич-
киот и речниот саобраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
Ср. 48/48). Уредбата за планскиот превоз на стоките 
ко поморскиот саобраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
Ср. 65/49), како и по прописите што се донесени врз 
основа на овие' уредби. 

Одделно договореше на претовареа на стоките се 
е ри: и само во поморскиот сообраќај. 

2. Со оглед потребите на превозот да произлегу-
ваат од задачите на производството и раслоделбата. 
на стоите , саобраќајише дирекции не можат поп 
договарањето на превозот да ги ограничат барањата на 
производителот (испраќачот на стоките) што се одне-
сува до обемот на превозните услуги. Саобраќејннте 
дагенции ^ожат барањата на производителот (испра-
ќачот па стоките) да ги ограничат само со условите на 
рационален и економичен саобраћај. 

II. 
3. — Сите производители и потрошачи должни се 

ири договорашето испорачки на стоките, да, водат 
сметка за рационалното и економичното ползување на 
поодделни гранки на саобраќајот. 

За да би се избегнало непотребно да се оптерети 
капацитетот на поодделни гранки на саобраќајот како 
и за да би се намалиле трошковне иа превозот, про-
изводителите (испраќачнте) и потрошач ите ( примате-
ли гс) мораат при договореното да настојуваат, дека 
е тоа можно: 

а̂ ) да се избегнат долги, превози ползувајќи ти 
поблиските производителин центри; 

б) да се избегне крстосвање на истовидни стоки 
во превозот; 

в) во превозот да се ползуда речниот? саобраќај 
дека има услови за тоа: 

г) да се ползуваат локалните извори1 на стоките 
и локалните превозни средства. 

За овие услови мораат да водат сметка особено 
оние потрошачи кои што во рамките на одобрените 
квоти, се сврзуваат самостојно за производителот (ед-
нострано адресирани планови на расподелбата)* 

4. — За, да се ползуваат правилно поодделните 
гранки на саобраќајот, покрај условите од; тгопорната 
точка се пропишуваат уште и следните услови за до-
говорена на превозот: 

а) сите потрошачи чии што претпријатија се наво-
ѓаат на подрачје на пловни патишта на речниот сао-
браћај треба, во договореше!«, со производителот да 
се сврзуваат за; оние производители? чии; што претпри-
јатија се навоѓаат на подрачјето на пловните патишта 
и превезите да ги договораат со речниот саобраќај 
кај што е тоа-можно; 
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б) за сите стоки што ги произведат или ги тро-
шат претпријатијата на подрачјето на пловниот пат, 
а тие во својот превоз бараат претовар од вагон во 
шлеп или од шлеп во вагон, превозот ке се договори 
во комбиниран саобраќај. Договорот за превоз ке се 
склучи едновремено со железничкиот и речниот сао-
браќај; * 

в) производителите и извозните и увозните прет-
пријатија -ке водат сметка кога ги склучуват догово-
рите да се изврши превозот, како во увозот така и во 
извозот, со речни саобраќај секогаш кога има за тоа 
можност«; и 

г) градежните материјали и огревното и друго 
дрво што се навоѓаат на лагер да се превезат во пр-
вите 2 квартала. Исто така каЈ што е тоа можно, да се 
форсира производството и превозот на градежните 
материјали во првите 2 квартала. Ова треба да се 
предвиди кога се склучуваат договори за испорачка 
на стоките. 

5. Доколку производителот (испраќачот на сто-
ките) не се придржува кон условите од точ. 3 и 4 од 
ова напатствие, саобраќајната дирекција при догово-
рањето на превозот ке даде приговор до производи-
телот (испраќачот на стоките) со цел да се изменат 
пријавените превозења. Доколку производителот (ис-
праќачот на стоките) не постапи по приговорот, ди-
рекцијата ке постапи по прописите од точ. 15 од ова 
напатствие. 

III. 
6. Договорањето на превозот се врши за желе-

зничкиот, похморскиот и речниот саобраќај и тоа само 
за стоките што се превезат масовно. Во поморскиот 
са обраќал се врши о дделно договорање и за претовар 
на стоките. 

Кои стоки се сметаат како стоки што се превезат 
масовно, е определено во „Номенклатура врста и гру-
па масовне робе за планирање превожења" (прилог 
I). Договарањето се врши за групи на стоките што се 
означени во таа Номенклатура. За стоките што не се 
означени по групите, во номенклатурата на видовите 
и групите на масовните стоки за планирање на прево-
зењето, оквирното договарање за превозот не е за-
должително по прописите од ова напаствие. Превозот 
на оваа стока се обезбедува по — гранките на сао-
браќајот — со пропорциите на годишниот план на 
експлоатацијата. 

Договарањето за автосаобраќајот и локалниот по-
морски и локалниот речни саобраќај ке се врши врз 
основа на постигнатите спогодби во смисла на оп-
штите прописи за договарање. При договорањето на 
овие превози треба да се држи кон стопанските врски 
што постоат. Напатствија за договорање на овие пре-
вози можат да пропишат министрите на саобраќајот 
на народните републики во согласност со Министерот 
на саобраќајот на ФНРЈ. 

IV. 
7. Договарањето на превозот се врши кај след-

ните саобраќајни дирекции по гранките на саобра-
ќајот: 

а) за превозите во железничкиот саобраќај кај 
железничките дирекции: Белград, Ниш, Нови-Сад, Зре-
њанин, Загреб, Винковци, Карловац, Љубљана, Шт. 
Петер, Сарајево, Скопје, Косово Поље, Чачак, Мостар 
и Јајце. 

Договорањето се врши кај онаа дирекција на же-
лезниците на чие што подрачје се навоѓа утоварната 
станица. 

б) за превезите во поморскиот саобраќај — за 
увоз и извоз на стоките кај Југословенската линиска 
пловидба во Ријека; за развоз на стоките кај Јадран-
ската слободна пловидба во Ријека, а за претовар кај 
'Дирекцијата на луките на северни, средни и јужни 
Јадран. 

За стоките продадени ЦИФ и за стоките купени 
ФОБ трговската морнарица е должна да ги превземе 
сите превози и во рамките на своите капацитети, од-

носно во недостиг на капацитет, да определи кои пре-
вози ке се вршат со домашна тонажа, а за кои пре-
вози ке се зема под наем странска тонажа. 

в) за превози во речниот саобраќај — кај Дирек-
цијата на Југословенското државно речно бродарство 
во Белград. 

Ако се врши превозот делум со железница, а де-
лум по речни или поморски пат (комбиниран превоз), 
договорањето ке се врши едновремено и кај едната 
и кај другата гранка на саобраќајот. 

8. Договорот за превоз го склучува од страна на 
производителот (испраќачот) на стоките оној произ-
водител (крајни или основни), кој што ги склучува 
договорите со потрошачот. Производителот склучува 
договор за превоз и за стоките што се произведени 
за сопствено трошење. Ако поодделни производители 
овластат едно комерциално здружение (агенција, ко-
мерцијален биро) кое што за нивна сметка ке склучува 
договори со потрошачот, тогаш е тоа должно да склу-
чи договор за превозот. Оквирно договорање на пре-
возот можат да вршат и шпедитерските претпријатија 
за сметка на производителот (испраќачот на стоките). 

9. Претпријатијата и организациите што немаат 
сопствено производство туку се јавуваат како дистри-
бутери (врта* откуп и ра спо делба, како на пример 
Житниот фонд, Југонафта инт.), должни се да склучат 
договор за превоз во предвидениот срок. 

10. За превоз на стоките што се наменети за извоз 
и увоз оквирниот договор го склучува основниот про-
изводител односно основниот потрошач што ги извози 
односно увози стоките. 

V. 
11. Договорањето се врши на тој начин што про-

изводителот (испраќачот) поднесува пријава за склу-
чување на договори за превоз на пропеаниот обра-
зец (прилог II), која пријава содржи следни податоци: 

а) група и количина на стоките во тони (по Но-
менклатурата на стоките — прилог I.); 

б) реон на утоварот и истоварот според прилогот 
III; и 

в) динамика на превозот по кварталне. 
Пријавата се поднесува во дупликат. Објаснува-

њето за пополнување пријавите за превоз, како и 
објаснувањето за употреба на прилозите I и III е да-
дено на самите прилози. 

12. Пријавата за договорање на превозот може да 
се поднесува преку пошта — препорачано, или непо-
средно — до надлежната саобраќајна дирекција. 

13. Договорањето за превоз на јаглен, од произ-
водите на црната металургија, груби градежни матери-
јали и стоки што се откупуваат задолжително ке сг 
изврши со оглед на особеноста на расподелбата и до-
говорањето оквирно по количината на превозењето 
за цела година и по кварталите, а ориентационо по 
реоните на истоварот. 

VI. 
14. Сите производители (испраќачи) должни се да 

поднесат пријава за договорање на целокупниот пре-
воз на масовните стоки најдоцна за 10 дена по завр-
шеното договорање меѓу производителот и потро-
шачот. 

Производителот што договора превоз може при-
јавата да ја поднесе и во времето што е определено 
за договорање испорачки на стоки, ако веќе тогаш 
располага со сите потребни елементи за поднесување 
пријава. 

15. Договорот за превоз се смета да е склучен 
кога производителот (испраќачот на стоките) го прими 
дупликатот од пријавата потврден од страна на сао-
браќајната дирекција. 

Саобраќајната дирекција е должна, најдоцна за 20 
дена од крајниот срок за поднесување пријави за пре-
воз, да ги среди сите пријави, да утврди дали одго-
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Бараат на условите на превозот и — по извршеното 
вкупно балансирање со надлсжниот ресор — да им го 
потврди и испрати до производителите (испраќачите 
на стоките) дупликатот од пријавите, доколку не е 
сторен приговор на поднесената пријава поради неис-
полнувањето на условите од точ. 3 и 4 од ова напат-
ствие. 

Ако пријавата за превоз не одговара на условите 
од точ. 3 и 4 од ова напатствие, надлежната саобра-
ћајна дирекција ке му даце на производителот (испра-
ќачот на стоките) потребни напатствија како треба 
превозот да се пззрши. Доколку производителот (ис-
праќачот на стоките) не ја измени пријавата за пре-
возот, саобраќајната дирекција нема да склучи дого-
вор за превоз. 

16. Ако со вина на производителот (испраќачот 
на стоките) не е извршен превозот во количините што 
се договорени за определениот квартал, саобраќајната 
дирекција може да одбие количината на стоките што 
не се превезени во минатите квадтали — да се внесе 
во месечните оперативни планови на итниот квартал 
— доколку би влијаело тоа позначително на пореме-
тувањето на саобраќајот. 

Ако со вина на саобраќајнзта дирекција не е извр-
шен превоз во количините што се договорени за опре-
делениот квартал, тогаш саобраќајната дирекција е 
должна тие количини да ги превезе во идниот квартал. 

VII. 
17. Саобраћајните дирекции и нивни ге единици се 

должни по барање од производителот (испраќачот) 
или од потрошач от (примачот) да ги даваат сите по-
требни напатствија за рационално и економично пре-
возење како и објаснувања што се однесува до орга-
низацијата на начинот на договорањето. Исто така 
саобраќајните дирекции мораат да одржуваат контакт 
со сите поголеми крајни и основни производители, 
како би го склучиле истите договорот за превоз во 
срокот. 

18. Основните производители испраќаат до Сове-
тот за саобраћај и врски на Владата на ФНРЈ рекапи-
тулација на пријавените количини за превоз по гран-
ките на саобраќајот на образецот ПС-1 (прилогот IV). 
Рекапитулацијата треба да се испрати најдоцна 10 -
дена после поднесените пријави. 

19. Производителите (испраќачите на стоките) што 
склучиле договори за превоз, должни се да испратат 
до своите претпријатија и погони извештај за количи-
ната на стоките што е договорена за превоз. Претпри-
јатието и погоните ке испратат до железничките ста-
ници и пристаништето на кои што ке се врши утова-
рот извештај за годишната количина и видот на сто-
ките по мв ар тал ит е (прилогот V), што ке ги предадат 
тие за превоз, најдоцна во срок од 30 дена после 
склучувањето на договорот за превоз. 

20. Покрај одредбите од ова напатствие за дого-
ворање на превозот треба во сето да се постапи спо-
ред одредбите од Напатствие™ за извршување на 
Наредбата за склучување договори врз основа на 
планските квоти за 1951 година. 

Бр. 904 
13 ноември 1950 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за саобраћај и врски, 

Божидар Масларић, е. р. 

Согласен 
Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет 
и на Сојузната планска комисија, 

Борис Кидрич, е. р. 

Прилог I. 
Вид на стоката — големи слова 
Група на стоката — обични слова 

НОМЕНКЛАТУРА НА ВРСТИ И ГРУПИ НА МАСОВНА 
СТОКА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРЕВОЗОТ 

1. ЈАГЛЕН 
— камен јаглен тона 
— мрк јаглен „ 
— лигнит „ 
— кокс 19 

2. НАФТА И ДЕРИВАТИ 
— нафта сурова „ 
— продукти на нафта и катран (течни „ 

горива, мазива, уље за ложење „ 
битумен) „ 

— катран из битуменеки шкриљци „ 

3. РУДИ И КОНЦЕНТРАТ!! НА СИТЕ ВИДОВИ 
— руда железна „ 
— руда бокситна „ 
— руда хромова „ 
— руда млнганова „ 
— руда антимонова „ 
— руда олово-цинкова „ 
— руда пиритова „ 
— концентрат на олово „ 
— концентрат на цинк „ 
— концентрат на хром „ 
— концентрат на бакар „ 
— концентрат на пирит „ 

4. НЕМЕТАЛИ 
— кварц „ 
— ватростална суровини (земја, в атр. 

глина сурова, каолин, магнезит 
сирови) „ 

— ватростални материјал (кауст. печ 
магнетот, палена глина) „ 

— ватростална производи (шамотни 
малтер, т а м оти а оп ема) „ 

— азбест „ 
— барит сурови и печени „ 

- — сол „ 
— керамика „ 

5. ПРОИЗВОДИ НА ЦРНА И ОБОЕНА 
»МЕТАЛУРГИЈА 
Производи на црна металургија 

— железо сурово тона 
— суроЈИ челик „ 
— ваљани производи (тешки профили 

средни профили, шини железнички 
индустриски шини, лимови) „ 

— влечени производи (влечена шина, 
влечен челик, челик за бетон) „ 

Производи на обојена металургија 
— блистер бакар „ 
— електролит бакар „ 
•— ваљалнички бакар „ 
— олово рафинирано „ 
— цинк сурови „ 

6, ОБРАБОТЕНО И НЕОБРАБОТЕНО ДРВО 
— резана граѓа (листара, четинара) „ 
— тесана граѓа (листара, четинара) „ 
— трупци за резање (листара 

четинар^) „ 
— обла граѓа (стубови, јамско 

дрво, пилоти) „ 
— прагови ком/т, 
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м7т, 
т. \ 

ко-м/т.1 

т. ј 
ком/т. ! 

т. 

7. ОГРЕВНО ДРВО 
, — огревно дрво од сите видови 

— дрво ѕа хемијска преработка 
— ц е л у л о з а дрво 

8. ЦЕМЕНТ 
9. ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ 

— ситен камен (шљунок, песок, 
туцаник) 

— кршен камен 
— камева копка 
— камен во блокови 
— тула 
— цреп 

' — вар 
— производи од цемент „ 
— шие »» 

10. ЖИТО И ПРОИЗВОДИ од жито 
— бели жита, овес, р'ж јечмен „ 
— пченка »> 
— брашно » 

11. ШЕЌЕРНА РЕПА 
12. ДРУГО 

— волна, памук, кожа, тутун (само 
за превоз по море) „ 

Прилог И 
Број на договорот:* 

(Назив, адреса и број на телефонот на производителот-
испраќачот) 

ДО ДИРЕКЦИЈАТА 

Пријава за договорање превозот на стоки во 1951 
година 

ѓ- е н о Количина во тони с& & 
ех о 
« Група 

* 2 и & 
стз 

•е « 5 о 

_« а. 
в за 
в О 5 н 

о и 
В 

Од тоа по 
квартали 

3 о «=: о о 
а 

о ~ 2 ^ V ѕ 
ѕ 
К 
о и I 11 III IV 

о <3 го 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вкупно: 

* Го исполнува надлежната дирекција. 
Место 
Дата 

(М. П.) 
Потпис -на производителот 

(испраќачот) 

Горниот предлог се прима во целост — со. изме-
нувања кај ред. бр. 

* Вкупно одобрена квота _ _ тона 
Место и дата (М. П.) Дирекција _ — : . 

НАПАТСТВИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ 
1. Исполнувањето се врши со копирање по мо-

жност со машина за пишување во три примерка, од 
кои што два се испраќаат до (надлежната с а о б р а з н а 
дирекција, непосредно или препорачено по пошта. 

2. За секој превоз и за секој вид на стоки од еден 
утоварен до еден 'Истоварен рео« треба да се употреби: 
ото еден одделен ред, т. е., да се наведат податоците 
одделно. Секој ред се нумерисува со одделен реден 
број. 

Во рубриката 2 се запишува видот на стоките по 
номенклатурата на стоките (прилог I). 

3. Во рубриката 3 се запишува бројот на утозар-
ниот, а во рубриката 4 бројот -на истоварниот реон 
според списокот на реоните (прилогот III). 

4. Во рубриката 10 да се запишат евентуалните 
отстапувања- од напатствкето. 

НАПАТСТВИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА 
ОБРАЗЕЦОТ 

1. Групите на стоките треба да се земат од Но-
менклатурата на групите на масовните стоки за пре-
воз (прилог I). 

2. »Дрво отпремање" ги означува количините што 
ги пријавува производителот за превоз на онаа гранка 
од саобраќајот што го започнува превозот. 

3. „Комбиниран превоз" ги означува оние коли-
чини што се пријавени одделно за договорањето на 
превозот на две гранки на саобраќајот и што се пре-
товаруваат. -

4. Вкупниот превоз по гранките иа саобраћајот 
го означува вкупниот собир од првото отпремање и 
претоварување™) за секоја гранка одделно. 

5. Кај вкупниот извоз по гранките на саобраќајот 
треба да се искажат само оние количини што однос-
ната гранка на саобраќајот непосредно ги допрема по 
странство (кај железничкиот саобраќај не се зема ве 
оглед до лу ките и пристаништата). 

6. Доколку извесни количини на стоката што мо-
раат да се превезат не се евентуално пријавени со 
договорот за превоз, тие количини треба одделно да 
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се искажат на првата страна од образецот. Во ^ про-
пратно™ писмо треба да се споменат причините. 

7. Овој образец може да се ползува и за евиден-
ција по непосредните производители за поднесените 
пријави за полесно сведување за рекапитулацпја. 

Број на реонот 

1 Скопје — узани 

ПРЕГЛЕД НА РЕОНИ 
Назив на реонот 

1. В земјата 

НА УТОВАР И ИСТОВАР 
П р у г и 

Прилог Ш 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

и 

Скопје 

Ниш 

Параћин 

Бор 

Космет 

Београд југ 

Београд чвор 

Београд Срем 

Банат 

Бачка 

12 Бановићи 

13 Посавина 

14 По драе ина 

15 Подравина узани 
16 Добој 
17 Завидовићи уз. 

18 Сарајево узани 

19 Мостар 

20 Титоград 

21 Јајце 

22 Чачак 

23 Загреб чвор 

24 Бјеловар 

25 Бања Лука 

26 Хрватско Загорје 

Ђорче Петров—Охрид, Подмоље—Струга, Ђорче 
Петров—Орашје 

Ристовац укљ.—Ђевђелија са огранцима, Ђен. Јан-
ковић укљ.—Скопје 

Ниш укљ.—Ристовац кскљ. Дољевац—Куршумлија 
укл>., Ниш—Димитров Град, Ниш—Прахово пр нег. 

Ниш искљ.—Лапово пскљ., Сталаћ—Крушевац пор-
тал. укљ. 

Зајечар—Параћин—Крушевац 0,76 искљ. Параћин 
^-Ћуприја—Равна Река 0,76 

Ђен. Јанковић искљ.—Лапово искљ. Пећ—Косово 
Поље—Куршумлија искљ. Качаник—Врбе шии ца 

Лавово укљ.—Ресник искљ., Вел. Плана—Смеде-
рево, Бродииа—Топчидер, Дадне Воде—Дубровица, По-
жаревац—Костолац 

Ресник укљ.—Земун Поље укљ. са станицама бео-
градског жел. чвора, Београд—Дунав—Овча—Кишсара 

Земун Поље искљ.—Врановци искљ., Батајница— 
Бољевцу, Врдник - Рума—Зворник—Шид—Бијељина, 
Бос. Мезграја—Угљевпк, Плача, Вуковар 

Све пруге у Банату изузев станице Перлез, Кни-
ћанњн и Фаркаждин 

Све пруге у Бачкој и пруга Инђија—Нови Сад 
укљ., Петроварадин—Беочин и станице Перлез, Кнића-
ни-н и Фаркаждин 

Брчко укљ. —Бановићи, Бос. Пољана—Тузла норм., 
Бос. Пољана—Пу рачић нормални 

Винковци—Богојево искљ. В »ико в ци—Брчко искљ., 
Винко-вци—/Купања, Винковци, Новска искљ., Славов. 
Брод—Бос. Брод норм., Борово—Вуковар укљ. 

Даљ искљ.—Сухо Поље искљ., Винковци искљ.— 
Осијек—Бели Манастир, Барањено Петрово село—Бели 
Манастир—Батина Скела, Осијек—Врпоље искљ., На-
шице—Нова Капела искљ., Плетерница—Велика 

Све пруге колосека 1,00 м бивше СПЖ 
Врпоље искљ.—Сарајево Ново норм., Бреза нори. 
Бос. Брод 0,76 укљ., Добој—Симин Хан, Усо-ра— 

Прибинић,Завидовићи— Хан Пијесак 
Зеница 0,76, Сарајево—Брадика укљ., Подлугови— 

Вареш, Семизовац—Иванчић, Сарајево—Вишеград укљ.» 
Устипрача—Фоча, Међиђа—Прибој 

Брадана искљ.,—Дубровник, Табела—Плоче, Ускол-
ље—Зеленика 

Хум искљ.—Титоград, Титоград—Правница, Бар— 
Вирпазар 

Лашва искљ., Личка Калдрма искљ., са огранцима 
0,76 

Београд Сава 0,76—Вишеград пскљ., Обреновац— 
Забрежје, Младеновац 0.76—Ваљево, Крушевац 0,76— 
Чачак 

Дуго Село искљ.—Запрешић укљ., Загреб—Хрват« 
ек - Лесковац искљ., Загреб—Св. Клара укљ. 

Новска укљ.—Дуго Село укљ., Банова Јаруга— 
Сухо Поље укљ. са огранком, Дуго Село—Ветово, Ко« 
привница—Сухо Поље, Крижевци—Клоштар са огран-
цима 

Новака искљ., Св. Клара искљ., Суља—Книн искљ. 
Бос. Нови—Бања Лука, Брезичани—ЈБ уби ја 

Запреш ић искљ., Чаковец—Лендава, Чаковец—Ко«' 
ториба, Копривница искљ., Вараждин—Голубове!', Гс^> 
ња Стубица—Забок—Бурманец укљ. 
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Број на реонов Назив па реонот 

27 Карловац 

28 Ријека 
29 Сплит 

30 Јужна Словенија 

31 Северна Словенија 

32 Западна Словенија 

33 Истре 

П р у г и 
Хрватски Лесковац нпсљ. Огули-н укљ., Карловац 

—Сисак предграђе искљ., Карловац—Бубњарци укљ. 
Огулин искљ.—Ријека укљ , Шкрљево—Бакар 
Ос улин искљ.—Сплит, Сплит—Сињ, Перковић Ши-

беник 
Зап рош ић—искљ .—Залог у«љ., Седница—Треб ње, 

Гросупље лскљ.—Бубњарци искљ. Ново Место—Стра-
жа Топлице 

Зидани Мост искљ,—Ст. Иљ, Цеље—-Дравограду 
Гробелно—'Бурманец искљ., Пољчане—Зрече 0,76, Чре-
шњевац—^Слов. Бистрица, Праг'ер еко—Чако вец искљ., 
Ормож—Ходаш, Љутомер—Радгона, Марибор—Пре-
вале 

Љу бљ ана—Ј есенице—Плашта, Љубљ ана—Ками ик, 
Крањ—Тржић, Љубљана—Постојна искљ., Љ у б љ е н а -
Кочевје, ЈБубљана—Врхника 

Постојна укљ.—Сежана, Шт. Петер на Красу—Ри-
јека искљ., Дивеч а—Пула, Канфанар—Ровињ, Сежана 
—гЈесенице искљ., Првачина—Ајдовшчина 

2. Во странство 
а) за железнички саобраћај 

34 Странство 
б) за поморски саобоаќа! 

35 Јадран 
36 Источни Медитеран 
37 Западни Медитеран 
, 3& Запад 
39 Скандинавец земље 
40 Северна Америка 
41 Јужна Америка и 

Јужна Африка и остала 
в) за речни саобраћај 

Западна Немачка 
Средња Европа 

Заките држави 

Италија, Албанија и Трст 
Турска, Палестина и Египат 
Зана дип Медитеран 
Француска, Бшелукс и Енглеска 
Скан пи па в сне државе 
Северна Америка 
Јужна Америка и Јужна Африка 
Индија и остале земље далеког истока* 

42 Западна Немачка Западна Немачка 
43 Средња Европа Аустрија и Чехословачка 
За поморскиот саобраћај реоните на утоварот и истога рот во земјата се: 33, 28, 29, 19 и 20. 
За речниот саобраћај реоните на утовар и истовар во земјата се: 3, 7, 8, 10, 9, 11, 13, 14 и 25. 
Кош железнички станици, речни пристаништа и поморски луки спаѓаат по поодделни реони ке се 

објави во саобраќајно-транспортниот весник на Министерството на железниците. 

Производител — испраќач на стоки 

ДО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА СТАНИЦА 
речното пристаниште -

Прилог V. 

Врз основа на склучениот окзирен договор за пре-
воз на стоките со Дирекцијата — на 
Вишата станица - речното пристаниште во 1951 го-
дина ке се утовари: 

| 
1 

Количина во тони 
Си О Вид на 

ГО
ДИ

Ш
. о д то** по квартали а 

И о 
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СТОКИ 

ГО
ДИ

Ш
. 

1 и III IV 

Ч <1> 
о 
сз 
ГО 

1 2 3 ! 4 е 8 " ! 
Ек 7 ино: 
Моето 
Дата 

Потпис на производителот 
(испраќачот) 

Пријавата ја испраќа производителот, трговското 
претиоијатие (испраќачот) до снаа железничка станица 
или речното пристаниште на кои што ке ги предава 
стоките на превоз. 

Во рубриката 2 се упису в а видот на стоката то 
Номенклатурата на врстите и групите на масовните 
ѓтоки еа планираше т превозот (прилог I). 

587 . 

Врз основа на чј . 3 од Уредбата еа снабдување 
на населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48), 
во согласност со Министерот на трудот на ФНРЈ, про-
пи сув ам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАПАТ-
СТВИЕТО ЗА РАЗВРСТУВАЊЕ НА П О Т Р О Ш А Ч К Е 

ВО ПОТРОШАЧКИ КАТЕГОРИИ НА СОЈУЗНОТО 
ОБЕЗБЕДЕНО СНАБДУВАЊЕ 

I. — В0 Напатствие™ за разврстување на потро-
шач ите во потрошачки категории од сојузното обезбе-
дено снабдување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/50), 
поради воведувањето па новата потрошачка катего-
рија ИД-3, се вршат следни изменувања и дополну-
вања-

1) ставот под б) точ. I се дополнува и гласи: 
„6) за индустриски производи: 
У, ИР-1а, ИР-1, ИР-2, ИРС-1, ИРС-2, ИСО, ИПО, 

ИД-1, ИД-2 и ИД-3". 
2) Ставот 8 во точ. III, се менува и гласи: 
„Во потрошачката категорија ИД-1 влегуваат деца 

до и волнените две години, во потрошачката катего-
рија ИД-2 влегуваат децата од наполнетата втора до 
наполнетата седма година на животот а во потрошач-
ката категорија ИД-3 влегуваат децата од наполнетата 
седма до наполнената 14 година". 
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II. — Ове (напатствие ке се применува од 1 јули 
1950 година. 

Бр. 8499 
13 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ ' 

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

Согласен 
Министер на трудот на ФНРЈ 

Веќеслав Хољевац, с. р. 

588 . 
За да се спроведе Решението за основните от кут-

ии дени на семенската стока! („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/49), дротигсувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРЕСМЕТКА И НАПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНАТА НА СЕМЕТО ОД КРМНИТЕ И ГРАДИНАР-

СКИТЕ РАСТЕНИЈА 1949/50 ГОДИНА 
1) Претпријатијата за промет со семенска стока 

се должни да ги пресметаат разликите меѓу откупните 
и продажните цени на семето за поодделни видови на 
кривите и градинарските растенија како и да извршат 
меѓусебно пребијање на позитивните и негативните ра-
злики што се јавиле во овие дени. Позитивниот салдо 
на овие разлики го уплатуваат овие претпријатија на 
сметката бр. 800.573 „Разлики во цената на семето" 
кај Народната банка на ФНРЈ. Оваа уплата ке се извр-
ши најдоцна до 15 декември 1950 година. Негативните 
разлики овие претпријатија ги наплатуваат преку На-
родната банка на ФНРЈ на терет на споменатата смет-
ка а во границите на расположивите средства на таа 
сметка. 

2) Претпријатијата од претходната точка должни 
се на народната банка — централата за народната ре-
публика да и' поднесат предсметка на разликата со 
извод од работните книги, и тоа најдоцна до 31 де-
кември 1950 година. Оваа пресметка заедно со изво-
дот од работните книги мора да биде заверена од ра-
ководителот на претпријатието и раководителот на 
сметководство како и да биде одобрена од поверени-
кот за финансии на надлежниот околиски народен 
одбор. 

3) Централата на народната банка за народната 
република ке одобрува исплати во границите на упла-
тените позитивни разлики на терет на сметката бр. 
800.573. 

Централне на народната банка иа народните ре* 
публшш должни се до 20 јануари 1951 година да го 
пренесат на Главната централа на Народната банка 
ла ФНРЈ салдото на сметката бр. 800.573, односно ако 
на таа сметка нема достаточно средства, до истата 
да испратат список на ^ликвидираните регресни ба-
рања. 

Главната централа на Народната б а ш а на ФНРЈ 
ке изврши ликвидација на неисплатените регресни ба-
рања во границите на из осите од пренесените салда 
на сметката бр. 800.573, а во случај да не дозволува 
состојбата на оваа сметка да се ликвидираат регре-
с и т е барања во целост, го известува за тоа Мини-
стерството на финансиите на ФНРЈ. 

4) Ова напатствие ке се применува задолжително 
на работењето со семенската стока во времето од 31 
март до 31 декември 1949 година. 

Бр. 579 
2 ноември 1950 година 

Белград 
Го застапува) 

Министерот ифинансиите на ФНРЈ 
^Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповиќ* е. Р» 1 

589 . 
Врз основа на чл. 28 од Уредбата за усталување 

на работната сила и за ускладување плановите на ра-
ботната сила со планот на платниот фонд и со планот 
на обезбеденото снабдување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/50), пропису вам е 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАП АТ-
СТВИЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
УСТАЛУВАЊЕ НА РАБОТНАТА СИЛА И ЗА УСКЛА-
ДУВАЊЕ ПЛАНОВИТЕ НА РАБОТНАТА СИЛА СО 
ПЛАНОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД И СО ПЛАНОТ НА 

ОБЕЗБЕДЕНОТО СНАБДУВАЊЕ 
I. 

Одделот 1 Разработка на плановите на работната 
сила II одделот III Разработка на планот на потро-
шените на обезбеденото снабдување и издавање по-
трошачки карти од Напатствие™ за спроведувањето 
на Уредбата за усталување на работната сила и за 
ускладување плановите на работната сила со планот 
на платниот фонд и со планот на обезбеденото снаб-
дување, бр. 1936 од 10 февруари 1950 година (.»Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/50) се менуваат и гласат: 
1. РАЗРАБОТКА НА ПЛАНОВИТЕ НА РАБОТНАТА 

СИЛА И НА НАДРОБИТЕ 
А) Изработка на динамичките планови на работната 

сила и на кадровите 
1) Сојузната планска комисија испраќа основни 

пропорции на планот на. работната сила на кадровите 
и фондот на платите што се одобрени од Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ, по видовите и гранките на 
дејноста, до планските комисии на народните репу-
блики и сојузните совети кои што ги испраќаат на-
таму до главните републички односно основните со-
јузни производители. Сојузната планска комисија исто 
така испраќа основни пропорции на планот на работ-
ната сила, на кадравите и фондот на платите до опите 
основни сојузни производители (министерства, коми-
тети) што не се опфатени со сојузните совети. 

Сојузната планска комисија, како и планските ко-
мисии на народните републики, испраќаат основни 
пропорции на планот на работната сила на кадровите 
и фондот на платите во целина и до Министерството 
на трудот на ФНРЈ односно до министерството «а 
трудот на народните републики. 

Главните републички производители (советите) во-
дејќи при тоа сметка и за потребите на локалното 
стопанство, ги разработуваат добив ен ит е основни про-
порции на планот на работната сила, на кадровите и 
фондот на платите на основните републички произво-
дители (генерални дирекции, министерства, комитети), 
кои што ги разработуваат основните пропорции на 
планот по категориите (инжењерско-технички персо-
нал, административен персонал, работници, ученици во 
стопанството и помошни персонал) и групите на (кате-
гории на работниците (квалификувани, полуквалифи-
кувани и неквалификувани) во видовите и шанк ите на 
дејноста на Крајни производители (поодделни прет-
пријатија). 

(Забелешка: Групи категории на работници во сми-
сла на ова напатствие, а со оглед на соодветните 
прописи од Уредбата за стручното оспособување' и 
званијата,на работниците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/50), опфаќаат: 

а) квалификувани изучени работници, самостојни 
работници, специјалисти, виши специјалисти., мајстори 
и повеќеструки мајстори; 

б) полуквалификувани — помошни работници, по-
луприучени работници и приучени работници; 

в) неквалификувани — обични работници (чл. 3 
ст. 2 од споменатата уредба). 

Крајните производители (претпријатијата) можат 
да ги разработуваат основните пропорции на планот 
на работната сила и кадравите за своите потреби и 
трем® авани јат а (степенот на стручноста) од споме-
адаатф уредба, 
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Основните сојузни производители (генералните 
дирекции, министерствата, комитетите) добиваните 
основни пропорции на планот на работната сила, ка-
дровите и фондот на платите ги разработуваат по ка-
тегориите (ннж-ен ерско технички персонал, админи-
стративен персонал, работници, ученици во стопан-
ството и помошен персонал) и групите на категориите 
на работниците "('квалификувани, полуквалификувани и 
неквалификувани)- во видовите и, гранките на дејноста 
на крајните производители, (пооделни претпријатија) 
по териториите »на народната република. 

При разработката на основните пропорции на пла«* 
нот на работната сила, кадровите и фондот на платите 
главните и основните производители, како и крајните 
производители, должни се да се придржуваат кон 
основните пропорции добивени од повисоките органи 
за поодделни категории на заложениот персонал и 
групите на категории на работниците во поодделни 
видови и гранки на дејноста. 

Изменувања можат да се вршат само во вид на 
померање квотите помеѓу поодделни категории на за-
поелениот персонал освен категориите на работниците 
и учениците во стопанството, кај што можат квотите 
да се наг ол ем ат и тоа само на штета на администра-
тивниот персонал, цнженерско-техничкиот персонал и 
помошниот персонал. 

2) Основните пропорции на планот на работната 
сила и кадравите крајните, производители {стопанските 
претпријатија) врз основа на планот на производ-
ството и на услугите, како и резултатот на д о п и р а -
њето (суровини ве финални продукти) ги разработу-
ваат на месечни динамички планови на работната сила 
и катовите по категории (инженерско-технички пер-
сонал, административен персонал, работници, ученици 
во стопанството, помошен персонал) и групи катего-
рии на .работниците (квалификувани, полулал иф ску-
вани и неквалификувани) во сите пооделни видови и 
гранки на дејноста што се јавуваат во претпријатието 
а според провеаниот образец РС 

Стопанските претпријатија што имаат самостојни 
погони вон од око ли јата на чие што подрачје се на« 
воѓа седиштето на претпријатието, ги разработуваат 
основните пропорции на планот на работната сила и 
кадровите на начинот што е прописан во претходниот 
став и на тие погони. 

На »ст начни стопанските претпријатија постапу-
ваат и што се однесува до оставањето на плановите 
на работната сила и кадров ите за своите претставни-
штва на подрачјето на други околии односно народни 
републики. 

3) Главните и основните производители, како е* 
крајните производители (стопанските претпријатија) ги 
изработуваат плановите на фондот на платите според 
напатствието на сојузната планска комисија и на Ми-
нистерството на финансиите на ФНРЈ (Методологијата 
да планирање цени и за изработка на фшансискиот 
план за 1951 година). 

4) Динамичниот план на работната сила и на ка« 
дробите изработен на начинот што е пропиеш во точ. 
2 од ова напатствие го испраќаат стопанските прет-
пријатија заедно со сумарот на претпријатието до 
основните производители во 7 примерка на образецот 
РС. Основните производители ги сводат добивеним 
динамички планови, вршат анализи и поредби со ос-
новните пропорции на планот на работната сила и на 
кадров ит е што ги испратиле до крајните производи-
тел« (стопанските претпријатија) и ги отстрануваат 
утврдените даспропорции и неправилности во заедница 
со соодветните стопански .претпријатија. 

Врз основа на динамичките планови на работната 
сила и на кадров ите на стопанските претпријатија и 
после извршените ускладувања, основните производи-
тели составаат за сите стопански претпријатија што ги 
Обединуваат, како и за својот персонал (одвоено) су-
мар на динамичкиот план на работната сила и на ка* 
дровите (на образецот РС) по категориите (инженер-

ско-техннчки персонал, административен персонал, ра-
ботници, ученици во стопанството и помошен персо-
нал и групи категории на работници (квалификувани, 
полу квалификуван и и неквалификувани), по поодделни 
видови и гранки на дејноста, како и сум ар во целина, 
и тоа по народните републики односно вкупно за те-
риторијата на Федеративна Народна Република- Југо-
славија. Вака составени сумарк на динамичките пла-
нови на работната сила и на кадровите основните 
производители што се опфатени со советите заедно 
со динамичките планови за поодделни стопански прет-
пријатија што ги обединуваат, ги испраќаат во 6 при-
мерка до главниот производител од соодветното зна-
чење (до републичкиот односно сојузниот совет). 

На ист начин основните производители постапу-
ваат та што се однесува до оставањето односно ис-
праќањето на плановите на работната сила и кадра-
вите за претставништвата на стопанските претприја-
тија што ги обединуваат, односно своите преставнл-
штва на територијата на другите народни републики. 

Главните производители составаат врз основа на 
сумарот на плановите на основните производители 
што го обединуваат општиот сумар на планот на ра-
ботната сила и кадрови (на образецот РС) по катего-
риите (инженероко-технички персонал, администрати-
вен персонал, работници, ученици во стопанството и 
помоден персонал) и групите категории на работни-
ците (квалификувани, полуквалификувани и неквали-
фикувани) и во поодделни видови и гранки на деј-
носта како ч и сумарот во целина и тоа по народните 
републики односно вкупно за територијата на Федерат-
и в н а Народна Република Југославија, 

Вака составени сушари на динамичките планови на 
работната оила и на кадровите главните производи-
тели во 4 примерка заедно со 4 примерка на сума-
рите од динамичките ^планови на поодделни основни 
производители што ги обединуваат, и во пет пример-
ка од плановите на стопанските: претпријатија што пс 
обединуваат основните производители, како н плано-
вите на претставништвата, ги испраќат на образецот 
РС според соодветното значење на надлежните мини-
стерства на трудот на народните републики односно 
Министерството на трудот на ФНРЈ. На ист начин гм 
испраќаат динамичките планови на работната сила и 
на кадро вите (сумари во 4 примерка и планови на* 
претпријатијата во 4 примерка) до министерствата на 
трудот на народните републики односно до Министер-
ството на трудот на ФНРЈ и оние основни произво-
дители (според соодветното значење) што не се оп-
фанати со советите. 

Министерствата на трудот на народните републи-
ки испраќаат до Министерството на трудот на ФНРЈ 
во два примерка на образецот РС во сумарот дина-
мички планови за републичките главни производители 
и републичките! основни производители што не се оп-
фаќаш со советите одделно за републичко и одделно 
аа локално значење, и тоа во целина, како и разра-
ботени по видовите и гранките на- дејноста а во овие 
по категориите на персоналот (ниженерско-технички; 
персонал, административен персонал, работници, уче-
ници во стопанството и помошниот персонал) и на 
групи категории на работници (квалификувани, полу* 
квалификувани и неквалификувани). Во сумарните ди-
намички планови за локално значење одделно се ис-
кажуваат секторите (државниот, задружниот и опште-
ствениот). Во сумарните динамички планови што се 
составени на ваков начин министерствата на трудот 
на народните републики треба да ги опфанат и дина-
мичките планови на самите основни републички про-
изводители што ги обединуваат поодделни републички 
производители. 

Министерствата на трудот на народните републи-
ки, исто така, треба да испратат до Министерството 
на трудот на ФНРЈ одвоено во два примерка сумар 
на динамичките планови на претставништвата од по-
одделни крајни односно основни и главни републички! 
производители, и тоа по околните и по народните 
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републики, одвоено за републичкото и одвоено за 
локалното значење. 

ПосАј ускладување^) со основните пропорции на 
планот на работната сила и на кадровите на сите гла-
вни производители и основните производители што 
не се ош фан ати со советите. Министерството на тру-
дот на ФНРЈ ги враќа сумарните и динамичките пла-
нови на работната сила и на кадравите од пооддел-
ните стопански претпријатија, и тоа: во три пример-
ка на главните сојузни производители, во два пример-
ка на основните сојузни .производители што не се оп-
фанати со советите односно во еден примерок на ре-
публичките министерства на трудот. Главните сојузни 
производители ги испраќаат во еден примерок сума-
рните на динамичките планови на работната сила и на 
кадро вит е и динамичките планови на- поодделни прет-
пријатија на основните сојузни производители, а ми-
нистерствата на трудот на народните републики во 
три примерка до главните републички производители 
односно во два примерна на основните републички 
производители што не се опфанати со советите. 

Основните сојузни производители га испраќаат до 
министерството на трудот на народната република во 
заверен препис во еден примерок сударите на дина-
мичките планови на работната сила и »а к а т о в и т е 
заедно со по еден пр им еро« на динамичките планови 
на образецот РС за секое претпријатие што го обе-
динуваат на територијата од логичната народна репу-
блика. Министерството на трудот на народната репу-
блика должно е да спроведе контрола «& овие пла-
нови и да го изврши нивното ускладување со плано-
вите што ги примило за поодделни сојузни основни 
производители и нивни претпријатија непосредно од 
Министерството на трудот на ФНРЈ. 

Основните пр оне водители, »сто таска, испраќаат во 
еден примерок одобрени динамички планови на по-
одделни претпријатија што ги обединуваат. 

Министерството на трудот на народните републи-
ки' (испраќаат одобрени динамички планови на работ-
ната сила и на кадравите за претпријатијата од со-
јузно, републичко и локално значење во еден приме-
рок по образецот РС до соодветните поверевте а на 
трудот на околиските (градските) народни одбори. 

5) Основните сојузни производители со одобре-
ните динамички планови на работната сила и на ка-
д р о в и к (на образецот РС) испраќаат до надлежното 
министерство на трудот на народната република во 4 
примерка и дмомички планови на работната сила и 
на кадрови за секое претпријатие (и погон ако е вон-
околината седиштето на претпријатието) што ги обе-
динува, со точно назначување седиштата на претпри-
јатијата или на погоните, на пропишаниот образец РС-1, 
и тоа по околиите и по народните републики, како и 
сум ар за сите свои ЈПбротмријагија од територијата на 
иста народна република <оо поделба на области и око-
лии. На ист начин и по ист образец испраќаат и ди-
намички планови на работната сила и на кадрови те 
ва претставништвата што постои. Овие динамички^ 
планови треба во дедова да се поклопуваат со кво-
тите што се во вкупниот износ одобрени- според о-
бразецот РС. 

На ист начин постапуваат и основните републички 
производители, кои што составените динамички пла-
нови на работната сила и на кадровите ш образецот 
РС-1 ш попраќа ал до надлежното министерство на 
трудот на народната република во 4 примерна за 
претпријатијата од републичко значење. 

Министерствата на трудот на народни ге републики 
ги испраќаат одобрените динамички планови на работ-
ната сила и на кадравите (земајќи го и локалното 
стопанство ПО околиите) што се составени на образе-
цот РС-1 во три примерка до надлежното министер-
ство на трговијата и снабдувањето на народната 'репу-
блика, кое што натѕаму ги спроведува во по еден: при-
мерон до надлежното пор^ренетво за трговијата и 
' о д а з в а л е * * * па околискиот (градскиот) народен од-

бор и ДО надлежната филијала на Народната банка на 
ФНРЈ. 

б. Министерското на финансиите на ФНРЈ во 
рамките на основните пропорции на планот на работ-
ната сила, на кадровите и на фондот на платите дава 
квота на персоналот на буџетот за сојузните надле-
штва и установи до Министерството на трудот на 
ФНРЈ во 5 примерка на образецот РСЛ, и тоа по на-
родните републики и по околиите, како и сумар за 
секое надлештво односно установа. 

Министерствата на финансиите -на народните репу-
блики даваат во рамките на основните пропорции на 
планот на работната сила, на. кадравите »' фондовите 
на платите квота на персоналот што е -за букетот за* 
републичките и локалните надлештва и установи до 
.министерствата на трудот на народните републики во 
4 примерка на образецот Р С - 1 , ^ тоа- по* околиите, 
како и су мар за секое надлештво односио устана««. 

Министерства!а на трудот на народните .републики 
ги испраќаат квотите на персоналот што е- »а буџетот 
(што ги примиле за сојузните, надлештва и- установи 
во 4 примерка од Министерството на- трудот иа Ф<НРЈ) 
во 3 примерка до надлежното републичко министер-
ство на трговијата и снабдувањето, кое што натаму 
ги испраќа во по еден примерок до надлежното пове-
р е н о в о на трговијата и снабдувањето- на околискиот 
(градскиот) набоден одбор и до надлежната филијала 
на Народната банка на ФНРЈ. Министерствата на тру-
дот на народните републики исто така ги испраќаат 
во еден примерок квотите на персоналот што е на 
буџетот за републичките и локалните надлештва и 
установи во глобалниот поглед на Министерството на 
трудот на ФНРЈ. 

7) Министерството на трудот на ФНРЈ испраќа до 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ по 
образецот РСЛ сумарни динамички планови на работ-
ната сила и на катовите , како и годишните квоти на 
заштедениот персонал на буџетот, разработени по. на-
родните републики и. по знавши ето на претпријатието, 
надлештвото и установата (сојузно, републичко и ло-
кално значење). 

8) Сите изработени динамички планови на работ-
ната сила и на кадров ите (е ум ари како и динамички 
планови на поодделни претпријатија) треба да се 'из-
работени на пропишаните обрасци точно и- редно, да 
се датирани и по гипсани од одговорниот раководител 
и означени со ипициали на службеникот што ги рабо-
тел и што вршел сравпување. 

Доколку плановите не ке се- изработат на ваков 
начин, а особено ако не се изработат, точно и редно, 
министерството на трудот ке ги врати истите на- по-
правање, што ке има за »последица да неке може на 
време да се изработат плановите по образецот РСЛ 
кои што служат како подлога да се издадат потро-
шачки карти. 

9) Главните сојузни производители* основните со-
јузни производители што не се опфатени со сојузните 
совети, како и министерствата на трудот на народните 
[републики ке ги испратат динамичките планови на .ра-
ботната сила и на кадро вите изработени »на прописа« 
начин (точ. 4 од ова напатствие), по образецот РС — 
до м и н т е р т о т о на трудот на ФНРЈ најдоцна до 1 
декември 1950 година, за месеците јануари, февруари 
и март 1951 година, и најдоцна до 15 февруари 1951 
година за целата 1951 година, вклучувајќи ги и месе-
ните јануари, февруари и март 1951 година, и тоа со 
истите квоти што се опфатени во порано испратените 
планови за споменатите месеци. 

Основните производители' ке ги испратат до мини-
стерствата на трудот на народните републики одобре-
ните квоти на динамичките планови (точ. 5 од ова 
напатствие) по образецот РС-1" за месеците јануари, 
февруари и март 1951 година најдоцна до 1 декември 
1951 година, а квотите на динамичките планови по <> 
бразецот РСЛ одобрени за целата 1951 година нај-
доцна 1*0 15 февруари 1951 година, вклучувајќи ги и 
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месеците јануари, февруари и март 1951 година, и тоа 
со истите квоти што се опфатени во порано испрате-
ните планови за споменатите месеци. . 

На ист начин и во исти срокови Министерството 
на финансиите на ФНРЈ и министерствата на финан-
сиите на -народните републики испраќаат квоти на пер-
соналот на буџетот. 

Б. Изменување плановите иа работната сила и на 
надробите 

Н а г о л е м у в а њ е о с н о в н и о т г о д и ш е н п л а н 
на р а б о т н а т а с и л а 

10. Наголемување™ на квотите на основниот го-
дишен план на работната сила за стопанството од со-
јузно значење го одобрува Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ по предлог од Министерот на трудот 
на ФНРЈ. Сојузните главни и основни производители 
што не се обединети со советите испраќаат предлози 
за наголемување на основниот годишен план на ра-
ботната сила со соодветно образложение до Министер-
ството на трудот на ФНРЈ, кое што откога ке ш про-
цени потребите за наголемување на планот ке испрати 
предлози до Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ 
на одобрување. 

11) Наголемување квотите на основниот годишен 
план на работната сила за стопанството од републич-
ко и локално значење го одобрува во согласност со 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, Министерот ка 
трудот на ФНРЈ по предлог од министрите на трудот 
на народните републики кои што ке ги испратат овие 
предлози на одобрување после постигнатата согласност 
од стопанскиот совет на народната република. Пред-
лозите за наголемување™ ка основниот годишен план 
на работната сила ги испраќаат до министерството на» 
трудот на народните републики републичките главни 
и основни производители што не се обединети со со-
ветите. 
И з м е н у в а љ а и в и р м а н и н а к в о т и т е н а 
д ин а м и'ч к и о т п л а н н а р а б о т н а т а с и л а в о 

р а м к и т е на о с н о в н и о т г о д и ш е н п л а н 
12. Главните како и основните производители што 

не се обединети со советите (сојузни и републички), 
кои што ке ја утврдат оправданоста да се вртат из-
менувања и вирмани на квотите на динамичкиот план 
на работната сила во рамките на основниот годишен 
план, можат да извршат вакви изменувања односно 
вирмани за поодделни претпријатија во одредените 
месеци во текот на годината само врз основа на прет-
ходно одобрение од надлежното министерство на тру-
дот. Министерството на трудот на ФНРЈ ги одобрува 
предлозите за изменувања односно вирмани за сто-
панството од сојузно значење, и тоа во рамките на 
истата народна република и помеѓу разни народни ре-
публики, како и предлозите за вршење вирмани на 
квотите на работната сила за републичкото и локал-
ното стопанство помеѓу поодделни народни републики. 

Министерствата на трудот на народните републики 
ги одобруваат предлозите за изменувања односно вир-
мани на квотите на планот на работната сила за сто-
панството од републичко и локално значење на тери-
торијата на народната република а за претпријатијата 
од сојузно значење врз основа на одделно овласту-
вање од Министерот на трудот иа ФНРЈ. 

Министерствата на трудот во согласност со надле-
жните стопански совети ги намалуваат квотите на пла-
нот на работната сила на поодделни основни прои-
зводители, доколку ке утврдат дека не се користат 
доволно внатрешните резерви на работната сила во 
определените претпријатија и ке ги вирманисаат тие 
квоти на оние основни производители на кои што им 
е .потребно во текот на годината поради оснивање 
нози претпријатија, исполнување на стопанските за-
дачи и сл., ке ги нагол ему заат квотите на планот на 
работната сила. 

13) Предлозите за одобрување вирмани треба да 
содржат точен назив, седиште и околија на претпри-
јаШто односно на организационата единица или на 
•службата на која што и се намалува квотата на планот 

на работната сила, како и називот, седиштето и око,-*, 
лиј ата на претпријатието, единицата или службата Не-
која што и се наголемува квотата на планот на ра* 
ботната сила со вирман. Во предлогот треба, исто такв^ 
да се назначи висината на квотата која што се вир-' 
манира како и квотата на одобрениот динамички пла*! 
на дотациите претпријатија, единици! или служби по 
образецот РС-1. 
Д о л ж н о с т н а и з в е с т у в а њ е <за о д о б р е н и т е 
н а г о л е м у в а њ а о д н о с н о з а и з м е « у в а љ а 

и в и р м а н и н а к в о т и т е н а п л а н о т н а 
р а б о т н а т а с и л. а 

14) Министерството на трудот на ФНРЈ за одобре-
ните нагол ему вања односно изменувања и вирмани! на 
квотите на планот нд работната* сила ке ги известува, 
освен главниот односно основниот производител што 
не е обединет Со советот на чие што барање се До* 
негува решението — и министерствата на трудот на 
народните републики. • Министерството на трудот на 
ФНРЈ ке го известува Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ и. Министерството на финансиите »а 
ФНРЈ само за случаите кога се донесува решение за 
наголемување™ на основниот годишен план на работ-
ната сила, односно за вирманите на квотите на. дина-
мичкиот план помеѓу поодделни, народни република 
Министерствата на трудот на народните републики ги 
известуваат за ^зголемувањата односно изменувањата 
и вирманите на квотите на планот на работната сила, 
што се одобрени било од страна на Министерството 
на трудот на ФНРЈ брдо по сопствена надлежност, 
надлежните министерства на трговијата и снабдува-
њето, како и надлежните министерства на финансиите. 

Срокови за поднесување предлози за наголемува-
ње™ односно изменувањето и вирмани на квотите на 
планот на работната сила. 

15) Со цел да се донесе на време решението за 
наголемувања, изменувања и вирмани на квотите на 
планот на работната сила, главните и; основните про-
изводители што не се обединети оа советите треба да 
ги испратат своите предлози најдоцна до 12-ти на те* 
•кусиот месец за идниот месец. Барања поднесени по-
сле свој срок мема да се земаат во оглед. 
Ш. РАЗРАБОТКА НА ПЛАНОТ НА ПОТРОШАЧКЕ 
НА ОБЕ 3 БЕ ДВИ ЕТО СНАБДУВАШЕ И ИЗДАВАЊЕ 

ПОТРОШАЧКИ КАРТИ 
1) Врз основа на одобрениот план на работната 

сила и на кадровите, годишните квоти на зашилениот 
пораснал на буНбтот и прибраните податоци: за потро-
шалите на обезбеденото снабдување што не се во ра-
работен однос, Советот за промет со стоки на Вла-
дата на ФНРЈ изработува предлог на годишниот план 
на потрошачке на обезбеденото снабдување и го ра-
зработува по народните републики. 

Планот на потрошачке на обезбеденото снабду-
вање (во натамошниот текст: планот на потрошачите) 
ја содржи вкупно бројната состојба на потрошачке 
на обезбеденото снабдување, и тоа: одделно — број-
ната состојба на потрошачке на снабдување со пред-
метите на исхрана, а Одделно — бројната состојба на 
потрошните за снабдување со индустриски стоки. 
Како поодделни потрошачи не се превземени на снаб-
дување со сите артикли, во бројната состојба на по-
трошачи™ на снабдување со предметите на исхрана 
одвоено се искажуваат бројните состојби на потро-
ш а ч к е по поодделни предмети за исхрана (потрошачи 
што се бнабдуваат со житарица потрошачи што се 
снабдуваат со маснотии и ти.). 

Во планот на потрошачите според основата на пра-
вото на снабдување сите потрошачи се поделени на 
4 основни групи (структура на потрошачите), и тоа: 

а) Р- потрошачи — потрошачи во работен однос; 
б) РС- потрошачи — потрошачи што не се во ра-

ботен однос а имаат самостојно право на снабдување 
и што се однесува до нормата се изедначуваат со со-
одветните категории на Р- потрошачи (ученици од 14 
години, редовни студенти, инвалиди, пензионери и т ) ; 

в) Со потрошачи — потрошачи што не се во ра-
ботен однос, имаат самостојно право на снабдување* 
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а не се разврстани во РС потрошачки категории (за-
наетчии, лица со слободни професии, фамилиарнн пен-
зионери и рентници, материјално необезбедени и за 
работа неспособни лица и ти.); 

г) По и Д потрошачи — потрошачи што примаат 
потрошачки карти по основ на роднине тво со потро-
ш а ч к е наведени под а), б) и в). 

Вака изработен предлог на планот на потрошачке 
го потврдува Сојузната планска комисија и го испраќа 
на извршување до Советот за промет со стоки на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Потврдените годишни планови на потрошачи Со-
ветот за промет со стоки на Владата па ФНРЈ ги 
испраќа до советите за промет со стоки на народните 
републики и до министерствата на трговијата и снаб-
дувањето на народните републики поради изработка 
други планови што се сврзани за планот на потроша-
ч к е , До истите органи Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ испраќа месечно односно квартално 
планови на потрошените разработени по месеци и 
квартали на извршување. 

Сојузните и републичките ресори (.министерства, 
генерални дирекции, комитети, т омнсии) ке испраќаат 
до Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, 
до советите за промет со стоки на народните репу-
блики и до министерствата на трговија га и снабдува-
њето на народиате републики податоци што се по-
требни за изработка плановите на потрошачи. 

2) Добпвените месечни односно квартали*! планови 
на потрошачке министерството па трговијата и снаб-
дувањето на народната република ги разработува на 
околиските (градските) народни одбори по показате-
лите наведени во претходната точка. 

Вака разработени планови на потрошачитс мини-
стерството на трговијата и снабдувањето на народната 
република ги испраќа на извршување до извршните 
одбори на околиските (градските) народни одбори. 

Со плановите на потрошачи министерството на тр-
говијата и снабдувањето на народната република 
испраќа до околиските ^градските) народни одбори 
исто така и податоци за динамичките планови на ра-
ботната сила и на кадровите, кака и податоци за кво-
тите па запослениот персонал на буџетот по образе-
цот РС-1 или на начин што ке го утврдат согласно ми-
нистерството на трудот на народната република, мини-
стерството па трговијата и снабдувањето на народната 
рспублнка и Централата на Народната банка на ФНРЈ 
за односната народна република. 

3) Кога п о в е р е н и е т о за трговија и снабдување 
на околискиот (градскиот) народен одбор ке ги до-
спе од министерството на трговијата и снабдувањето 
па народната република плановите на потрошачите, ги 
пореди овие планови со податоците за бројот на по-
трошните со кои што тоа располага. Лк" "бројките 
состојби на потрошачитс по основните 1рупи според 
тие податоци се движат во рамките на плановите на 
потрошачи добивени од министерството на тр; ови-'ата 
и снабдувањето на народната републико, извршниот 
одбор на околискиот (градскиот) народен одбор ш 
усвојува добивеките планови. 

Извршниот одбор на околискиот (градскиот) на-
роден одбор може да стави забелешки на добивена хе 
планови на потрошачи: 

а) ако бројните состојби на потрошачи е но основ-
ните групи според податоците што ги утврдило пове-
реникот о на трговијата и снабдувањето па околискиот 
(градениот) народен одбор — се помали ити поголеми 
од бројните состојби по добиваните плацеви на по-
трошач ите; 

б) ако вкупните бројни состојби на потрошачке 
одделно за поодделни предмети за исхрана, а одделно 
за индустриски производи според податоците што ги 
утврдило поверенството за трговија и снабдување на 
околискиот (градскиот) народен одбор — се помали 
или поголеми! од бројните состојби по добивените пла-
нови на потрошачке. 

Ако извршниот одбор на околискиот (градскиот) 
народен одбор стави забелешки на добивените планови 
иа потрошените*, филијалата ла Народната банка на 
№РЈ ке издава потрошени дати ж> раките не пла-
нот на п о т р о ш а ч е што го испратила лШистерството 

на трговијата и снабдувањето на народната република 
до извршниот одбор на околискиот (градскиот) наро-
ден одбор. 

4) Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ испраќа до Главната централа на Народната 
балска на ФНРЈ месечни односно квартал®! планови 
на погрошачите разработени по народните републики 
по основните групи на потрошачи, како и глобално 
по артиклите. 

Допиените планови на потрошачи Главната цен-
трала на Народната банка на ФНРЈ ги испраќа до 
своите републички централи. 

Министерството на трговијата и снабдувањето на 
народната република испраќа до Централата на Народ-
ната банка на ФНРЈ за народната република месечни 
односно квартални планови на потрошачите разрабо-
тени по околиите (градовите), по основните групи на 
потрошените и по артиклите. Овие планови Централата 
на Народната банка на ФНРЈ за народната република 
ги испраќа до своите филијали. Министерството на тр-
гова (ата и снабдувањето на народната република ги 
испраќа непосредно до филијалите на Народната бан-
ка на ФНРЈ и динамичките планови на работната сила 
п на кадровите и квотите на заложениот персонал на 
буџетот за подрачјето на околината (градот) по обра-
зецот РС-1 или на начинот што ке го утврдат согласно 
министерството на трговијата и снабдувањето на на-
родната република, министерството на трудот на на-
родната република и Централата на Народната банка 
на̂  ФНРЈ за односната народна република. Министер-
ството на трговијата и снабдувањето на народната ре-
публика нето така непосредно ги известува филијалите 
на Народната банка иа ФНРЈ за сите промени на ди-
намичките планови на работната сила и на кадровите 
и со промените на квотите на запечениот персонал 
на буџетот. Копијата од тие нивни изменувања ја 
испраќа до министерството на трговијата и снабдува-
њето на народната република и до повереново™ за 
трговија и снабдување ца околискиот (градскиот) на-
роден одбор (точ. 2 од овој оддел). 

5) Централата на Народната банка на ФНРЈ за на-
родната република е должна пред да ги испрати пла-
новите на потрошач ите до своите филијали, да про-
контролира да лп броената состојба на потргнатите 
по овие планови се сложува со плановите добивени 
од Главната централа на Народната банка на ФНРЈ. 
Ако бројните состојби на потрошачке по плановите 
добивени од министерството на трговијата и снабдува-
њето на народната република се поголеми, Централата 
на Народната банка на ФНРЈ за народната република 
за тоа ке му обрне внимание на министерството на 
трговијата и снабдувањето на народната република и 
нема да ги испрати добивеннте планови до своите 
филијали се, додека министерството на трговијата и 
снабдувањето на народната република не гк согласи 
сво.пе планови со окмирниот план на народната ре-
публика. 

Сит : планот и на потрошачке мораат да бидат во 
1 ратиште н.т спорниот план како по вкулпиот број 
гл пот ро иглите, така и по основните групи (Р, РС, Со. 
II", и Д) и по одделни артикли (за житарица за ма' 
СПОТ*.II и ти.). 

6) На начинот определен во точ. 2, 3, 4 и 5 се 
врши п известување за сите промени на плановите на 
потрошените. 

7) Сите органи што издаваат потрошачки карти: 
должни се со нел да ги подигнат потрошачки!'? карти 
да направат списоци на потрошачке иа прог:леаниот 
образец и овие списоци и рекипитулацијата направена 
врз основа па списоците па потрсшачите, да ги подне-
сат па заверка до посеоеиството на трговија и снабду-
вање на околискиот (градскиот) народен одбор, на на-
чинот п во сроковите што се прописани со Напатстви-
сто за издавање потрошачки карти и за правдање на 
подадените стоки од обезбеденото снабдување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 60/49). 

Претпријатијата, надлештвата и установите што ги 
издаваат потрошачките карти, со ставаат список на по-
трошачи во рамките на одобрениот месечен динамички 
план на работната сила и на кадровите (претпријатие 
јата), односно оешението за систематизација (налле* 
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ттвата и установите. Во списокот на потрошачке се 
внесуваат лицата што се стварно запослени во одно-
сното претпријатие (надлештво, установа), и тоа само 
работниците што склучиле писмен договор за работа 
на начинот што е прописан со Уредбата за украдува-
њето на работната сила и за ускладување™ плановите 
на работната сила со планот на платниот фонд и со 
планот на обезбеденото снабдување, .и службениците 
за кои што е донесено решението за назначување. Ако 
претпријатието (надлештвото, установата) издава по-
трошачки карти и на членовите од фамилиите на запе-
ч е н и т е лица, во списокот на потрошачке се внесу-
ваат и членовите на фамилиите доколку тие добиваат 
потрошачки карти врз основот на роднинството и до-
колку ги исполнуваат условите за превземањето на 
обезбеденото снабдување (чл. 16—22 од Уредбата за 
Застапувањето на работната сила и за ускладување™ 
плановите на работната сила со планот на платниот 
фонд и со планот на обезбеденото снабдување). 

За лицата што ке влезат на работа после п р о п е а -
ниот срок што е оставен да се поднесат списоците на 
аттрошачите, а во рамките на одобрениот месечен ди-
намички план на работаната сила и на. кадровите одно-
сно решението за систематизација, претпријатијата 
(надлештвата, установите) составаат дополнителни спи-
соци на потрошачите и овие со рекапитулациите ги под-
несуваат на заверка кај поверенството на трговијата и 
снабдувањето на околискиот (градскиот) народен 
одбор. 

8) Кога поверенството на трговијата и снабдува-
њето на околискиот (градскиот) народен одбор го при-
ми списокот на потрошачке, го упоредува примениот 
список со податоците од динамичкиот план на работ-
ната сила и кадровите на односното претпријатие, од-
носно со решението за систематизација на надлештвото 
(установата), и спроведува натамошна проверка на 
списокот по прописите од Напатствие™ за издавање 
на потрошамките карти и за .правдање на продадените 
стоки од обезбеденото снабдување. После извршената 
контрола поверенството на трговијата и снабдувањето 

,на околискиот (градскиот) народен одбор го заверува 
.списокот и рекапитулацијата, ако бројот на потроша-
ч к е во работниот (службеничкиот однос) според под-
несениот список не го преминува бројот на тие по-
трошачи по одобрениот месечен план на работната 
сила и на кадровите, односно по решението за систе-
матизација. За случај да е поголем бројот на потроша-
чите според поднесениот список на потрошачке од 
бројот што е одобрен со планот односно со решението 
за систематизацијата, повереново™ на трговијата и 
снабдувањето на околискиот (градскиот) народен од-
бор ке го одобри издавањето на потрошачките карти 
само до висината на квотата што е одобрена со планот 
на работната сила и на кадровите односно со реше-
нието за систематизацијата. 

Самостојните погони што се навоѓаат вон од око-
лиите на чие што подрачја е седиштето на претпри-
јатието, составаат одделни списоци на потрошачите во 
рамките на одобрениот месечен динамичен план на ра-
ботната сила и на кадровите за односните погони. Овие 
списоци се испраќаат на заверка до поверенството за 
трговија и снабдување на околискиот (градскиот) на-
роден одбор на чие што подрачје се навоѓа погонот. 

При заверката на списоците на потрошачке пове-
реново™ за трговија и снабдување на околискиот 
(градскиот) народен одбор должно е да води сметка 
(вкупниот број на потрошачите според сите поднесени 
списоци за односната околија (град) да не го премине 
бројот на потрошачите што е одобрен за односниот 
месец (квартал) 'како глобално, така ни по основни ге 
групи на потрошачи, нити по артиклите. 

9) Повереново™ за трговија и снабдување на око-
лискиот (градскиот) народен одбор должно е најдоцна 
до 25-иот во месецот да испрати до филијалата на На-
родната банка на ФНРЈ месечен оперативен план за 
поделба на потрошачки^ карти за следниот месец по 
образецот ОПП-1 за прехранбени производи и по обра-
зецот ОПП-2 за индустриските производи. Овој план 
треба да содржува: 

а) податоци за бројот на потрошачките карти по 
категории кои што во следниот месец (квартал) — ако 
е во прашање поделба на потрошачките карти за инду-
стриски производи, ке му се дадат на секое поодделно 
претпријатие (надлештво, установа), на- месниот наро-
ден одбор, како и на поодделни други органи што из-
даваат потрошачки карти; 

б) податоци за вкупниот број на Р, РС, СО, ПО и 
Д карти што во следниот месец ке ги додели на по-
одделно претпријатие (надлештво-установа), на ме-
сниот народен одбор, како и на поодделни други орга-
ни што издаваат потрошачки карти; 

в) податоци за бројот на потрошачке што се снаб-
дени со извесни артикли на прехрана, и тоа само по 
основните групи на потрошачи; 

г) податоци под а) б) и в) во вкупниот собир за 
сколи јата (градот). 

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ утвр-
дува да ли во оперативниот план за поделба на ло-
трошачките карти се внесени сите органи што распре-
делуваат потрошачки карти, а особено да ли се вне-
сени сите претпријатија, надлештва и установи. Ако 
во оперативниот план не се внесени сите претприја-
тија, надлештва и установи, филијалата на Народната 
банка на ФНРЈ ке го извести за тоа повереново™ 
за трговија и снабдување на околискиот (градскиот) 
народен одбор и нема да им издава .потрошачки карти 
на месните народни одбори и на другите органи што 
издават потрошачки карти, се додека не се издадат 
потрошачки карти за сите претпријатија, надлештва и 
установи. 

10) Филијалата на Народната банка на ФНРЈ из-
дава потрошачки карти исклучителна врз основа на 
рекапитулациите што се заверени од поверенстзото 
на трговијата и снабдувањето на околискиот (град-
скиот) народен одбор. При тоа филијалата на Народ-
ната банка на ФНРЈ води смеша за тоа: 

а) бројот на потрошачките каоти за лицата што 
се во .работен однос (Р-потрошачи) што се издаваат 
на поодделно претпријатие, надлештво и установа, да 
не може да ја премине квотата што е одобрена со 
месечниот динамички план на работната сила и на ка-
дробите (или. со изменувањата на тој план) — за 
претпријатијата, односно со решението за системати-
зацијата — за надлештвата и установите; 

б) вкупниот број на потрошачките карти според 
сите поднесени заверени рекапитулации во неодделен 
месец да не ја премине квотата на потрошачките кар! и 
која што за односната околија (град) е одобрена со 
планот на потрошачите, што ја добила филијалата од 
Централата на Народната банка на ФНРЈ за народната 
република; 

(в) бројот на потрошачке што се снабдени со по-
одделни артикли да му одговара на бројот што ги до-
била филијалата од Централата на Народната банка 
на ФНРЈ за народната република. 

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ ке им 
издаде потрошачки- карти на органите што се овласте-
ни да издаваат потрошачки карти за следниот месец 
само под услов ако тој орган (.подносител на т р г у -
вањето) го оправдал утрсшокот на картите и да ги 
вратил исечените купони за .минатиот месец. 

11) На работниците (службениците) кои што по 
потоеба се преместуваат во друго претпријатие (на-
длештво, установа) не им се одземаат потрошачките 
карти, туку тие карти важат и во новото место на 
живеењето откога ке ги завери поверенството на тр-
говијата и снабдувањето на околискиот (градскиот) 
народен одбор во новото место на живењетс. 

12) Со цел на правилна расподелба на манипула-
тивната резерва на потрошачките карти по филијалите 
на Народната банка на ФНРЈ, министерството на тр-
говијата и снабдувањето на народната република! ке 
ја извести Централата на Народната банка на ФНРЈ 
за народната република за оперативните измени на 
динамичките планови на работната сила и на кадро-
ва® по поодделни околии. 
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13) Претпријатијата (надлештвата, установите) 
должни се на поверенството на Трговијата и снабду-
вањето на околискиот (градскиот) народен одбор нај-
доцна до 8-иот во месецот да му испратат следни по-
датоци за движењето на работната сила и На кадро-
сите, како и на персоналот што е на буџетот во мина-
тиот месец: 

а) бројната состојба на лицата што се запослени 
последниот ден во месецот што му претходи на ме-
сецот за кој што се лака извештајот; 

б) бројот на оние што стапиле на работа во те-
кот на месецот за кој што се поднесува извештај, 

в) бројот т . оние чиј што работен однос преста-
нал во текот на месецот за кој што се поднесува из-
вештај; 

г) бројната состојба на последниот ден во месе-
цот за кој што се поднесува извештајот. 

14) Околискага планска комисија, по-вереиствата 
ута трговијата и снабдувањето, на финансиите и пове-
рснствата на трудот, на околискиот (градскиот) наро-
ден одбор и филијалата на Народната банка на ФНРЈ 
должни се редовно најдоцна до 10-иот во месецот да 
1 и упоредат и да ги контролираат податоците за извр-
шување плановите на работната сила и на кадровите, 
плановите на заложениот персонал што е на буџетот 
и плановите па фондот на платите со издадените по-
трошачки карти во минатиот месен. 

15) Раководигелите на претпријатијата, надлештва-
тл и установите должни се да обезбедат сите работи 
што се во врска со издавањето на логрошачките карти 

да се извршуваат правилно и на време. Ако го про-
пуштат тоа, одговорни се ако потрошачке не добијат 
потрошачки карти или не ги добијат на време. 

II 
Одделот II. Усталување на работната сила и од-

делот IV, Контрола и евиденција на извршувањето 
фондот на платите — остануваат неизмените. 

III 
Ова напатствие ке се .применува од 1 јануари 1951 

година, со тоа што поодделни прописани дејствија 
треба да се извршат во сроковите што се определени 
во ова напатствие. 

Бр. 9671 
15 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на ' Владата на ФНРЈ 

Претседател на Сојузната планска комисија, 
Борис Кидрич, е. р. 

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Веќеслав Хољевац, *с. р. 

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

Осман Карабеговќ, е. р. 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 

"чж. Милентије Поповиќ, е. р. 

Образец РС 

Назив на претпријатието, седиште и околија 
Пази* на погонот, седиште и околија 
Народна република 

Главен производител 
Основен производител 
Врста и гранка на дејност 
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М Е С Е Ц И Вкупно 
Инжењер, 
техичхи 
персонал 

Админи-
страторе 

персонал 

Р а б о т н и ц и Ученици 
во 

стопан-
ството 

Помошен 
персонал М Е С Е Ц И Вкупно 

Инжењер, 
техичхи 
персонал 

Админи-
страторе 

персонал вкупно квал. полу-
л а л . неквал. 

Ученици 
во 

стопан-
ството 

Помошен 
персонал 

1 2 З ј 4 5 6 7 8 9 10 

Јануари 

Февруари 

Март | 
Април 

Мај 

Јуни 

Јули 

Август 

Септември 

Октомври 

Ноември 

Декември 

Вкупно: 

Декември 

Вкупно: 1 1 

Годишен просек: ' 1 1 1 

ЗАБЕЛЕШКА: Рубриката — назив на погонот, седи штето и околија се пополнува ако е погонот вон од 
околината каде што се навоѓа седиштето на претприја тието, истата рубрика се употребува за постојите 
претставништва (точ. 2 од Напатствие™). — Ѕ 
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Основен производител 
Главен производител Народна република 

Образец РС-1 
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Назив на претпри 
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установата 
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Околија Годишен 
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околната 

590. 
Врз основа на чл. 33 од Уредбата за данокот на 

промет на производи („Службен лист на ФНРЈ4', бр. 
24/47) и точ. 10 од Општите одредби кон Тарифата 
на данокот на промет на производи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/50), прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАПАТ-
СТВИЕТО ЗА НАПЛАТА И КОНТРОЛА НА ДАНОКОТ 
НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ШПИРИТ И 

АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 

Во напатствието за наплатување и контрола на 
данокот на промет на производи на шпирит и алко-
холни пијалоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/50) 
се прават следни изменувања и дополнувања: 

1) Во одделот II — вино (тар. бр. 499). 
а) Точ. 13 се менува и гласи: 
„13) сопствениците и сосопствениците на лозја и 

членовите на нивните домаќинства што се занимаваат 
и со друго занимање а не само со земјоделие, имаат 
право да трошат соодветни количини вино во дома-
ќинството без плаќање данок ако го обработуваат 
лозјето самите или со помош на членовите од своето 
домаќинство. Ова право го имаат и оние сопственици 
и сусопственици на лозја што го обработуваат лозјето 
со туѓа работна сила ако немаат членови способни за 
работа поради инвалидност, болест, старост, малолет-
н о , одслужување БОЈНИОТ срок или губиток на чле-
новите во Народноослободителната војна"; 

б) Точ. 14 се менува и гласи: 
„14) колопистите кои што во поранешното место 

го задржале лозјето, имаат право на трошење соод-
ветни количини вино во домаќинството без да се пла-
ќа данок ако го обработуваат лозјето самите или со 
помошт од членовите на своето домаќинство. Ова 
право го имаат и оние колонисти кои што го обра-
ботуваат лозјето со туѓа работна сила ако немаат 
членови способни за работа поради инвалидност, бо-
лест, старост, малолетство, одслужување БОЈНИОТ срок 
или губиток на членовите во Народноослободителната 
војна"; 

в) Точ. 15 се менува и гласи: 
„15) исполчиите, за,купувачите и роднините од 

сопственикот на лозјето што го обработуваат лозјето 
сами или со помош од членовите на своето домаќин-
ство се сметаат како производители и имаат право 
на трошење соодветни количини вино во домаќинство-
то без да плаќаат данок, додека сопствениците на лоз-
јата во овој случај го немаат тоа право". 

2) Во одделот IV — Природна ракија (тар. бр. 
501) 

а) точката 14 се менува и гласи' 

„14) сопствениците и су сопствениците на овошни-
те градини и членовите на нивното домаќинство кои 
што се занимаваат и со друго занимање а не само со 
земјоделието, имаат право да ги трошат соодветните 
количини на ракија во домаќинството без да плаќаат 
данок ако ја обработуваат овошната градина односно 
лозјето самите или со помошт од членовите на своето 
домаќинство. Ова право го имаат и оние сопственици 
и сосопственици на овошните градини односно лозја 
кои што ја обработуваат овошната градина односно 
лозјето со туѓа работна сила ако немаат членови спо-
собни за работа поради инвалидност, болест, старост, 
малолетство, отслужување на воениот срок или по-
ради губиток на членовите во Народноослободител-
ната војна". 

б) точ. 15 се менува и гласи: 
„15) колонистите кои што во поранешното место 

ја задржале овошната градина односно лозјето, имаат 
право на трошење соодветни количини ракија во до-
маќинството без да плаќаат данок ако ја обработуваат 
овошната градина односно лозјето самите или со по-
мош на членовите на своето домаќинство. Ова право 
го имаат и оние колонисти што ја обработуваат ово-
шната градина односно лозјето со туѓа работна сила 
ако немаат членови способни за работа, поради инва-
лидност, болест, старост, малолетство, одслужување 
БОЈНИОТ срок или поради губиток на членовите во На-
родноослободителната војна"; 

в) точ. 16 се менува и гласи: 
„16) исполџиите и закупувачите и роднините од 

сопственикот на лозјето односно овошната градина 
кои што ја обработуваат овошната градина односно 
лозјето самите или со помошт на членовите на сво-
ето домаќинство, се сметаат како производители и 
имаат право да ги трошат соодветните количини ра-
кија во домаќинството без да плаќаат данок, додека 
сопствениците на овошните градини односно ^тозјата 
во овој случај го немаат тоа право". 

3) Прописите на ова напатствие ке се. примену-
ваат и при одобрувањето на количините на вино и 
ракија за трошење во домаќинството во економската 
1951 година. 

4) Ова напатствие ке се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 30500 
6 ноември 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот ка надворешната трговија 

' на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, е. р. 
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591. 
Врз обнова на чл. 18 од Уредбата еа контрола на 

•изведат и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/ 
4$), а во врска со чл. 25 од Правилникот за •спрове-
дување контролата, над извозот и увозот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/48) и точ. 6 од Наредбата за 
пријавување на стоките за извоз, увоз и транзит 
^„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/47), а во согласност 
•со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ТРАНЗИТ НА ТУТУН"И ТУТУН-
СКИ ПРЕРАБОТКИ, КАФЕ И ЛЕКОВИ ПРЕКУ ТЕРИ-

ТОРИЈАТА НА ФЕ ЗБРАТИМИ А НАРОДНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1) Транзитот на тутун и тутунски 'Преработки, 
кафе и лекови преку територијата на Федеративна 
Народна Република Југославија се дозволува само по 
претходно одобрение од Министерството на надворе-
шната трговија на ФНРЈ. 

2) Молбите за одобрение на транзитот за тутун, 
тутунски преработки, кафе и лекови се подаваат преку 
претпријатието „Тра не југ" — Централата ко Белград, 
кое што ги исп,рака со свој преглог до Министер-
ството на надворешната трговија на ФНРЈ. 

3) Пограничните царинарници нема да го дозво-
лат транзитот за тутун и тутунски преработки, кафе 
•и лекови преку територијата на Федеративна Народна 
Република Ј у г о с л а в а ако за транзитот на овие стоки 
заедно со други потребни документи, не ке им се 
поднесе одобрение за транзит што е издадено од 
страна на Министерството на надворешната трговија 
на ФНРЈ. 

Ако стоките од озој вид стасаат па граница без 
одобрение за транзмт, граммчната царинарница ке ги 
задржи и за тма веднаш ке го извести „Траншејуг" — 
Централата во Белград, или неговиот најблизок орган 
на теа>еџот. 

4) Пријавувањето на транзитот за тутун и тутун-
ски преработки, кафе и лекови, доколку ке биде из-
дадено потребно уверение за транзитот, ке се врши 
како и пријавувањето за преминот на другите ст ок« 
преку граница, а по- образецот Т—пријава за транзит 
на стоил. 

5) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Наредба Република Југославија". 

Бр. 40944 
2 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

592. 
Врз основа на чл. 57 ст. 3 од Основниот закон 

за државните стопански претпријатија, со цел да се 
контролира извршувањето планот на откупот, планот 
на прометот на угостителските услуги планот на тро-
н о в и т е , планот на акумулацијата и кредитниот план 
на откупните претпријатија и угостителските претпри-
јатија односно дуќани, а во согласност со Претседа-
телот на Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСТАВАЊЕТО И ПОДНЕСУВАЊЕТО НА МЕ-
СЕЧНИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ОТКУПНИТЕ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈА И УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
ОДНОСНО ДУЌАНИ 

1. — Сите откупни претпријатија и угостителски 
претпријатија односно дуќани (државни! угостителски 
претпријатија* угостителски претпријатија односно ду-

ќани на општествените и задружните организации, 
како и дуќаните на општествената прехрана — во на-
тамошниот текст „угостигелски претпријатија односно 
дуќани") што -имаат своја текуќа сметка кај надле-
жното кредитно претпријатие, должни се по истекот 
на секој месец а најдоцна до 25 во следниот месец 
да состават месечен извештај за изворите и состој-
бата на обртните средства, за прометот, трошкови^ 
и финансискиот резултат за минатиот месец. 

2. — Извештајот од предната точка откупната 
претпријатија го е оставаат на пропишаниот образец 
Ми/617, а угостителските претпријатија односно ду-
ќани на образецот ^Ми./'618, кои што се составен дел! 
од оваа наредба. Овој извештај се состава, од месеч-
ниот бруто биланс што е изработен врз основа на 
книговодствените податоци а што се однесува до по-
датоците што се внесуваат во V дел од извештајот — 
врз оснива на одобрениот план. 

Приложените обрасци на извештаите засновани се 
на контниот план за трговијата (што го применуваат 
и откупните претпријатија), односно на контниот план 
за угостителство'. Поради тоа во овие обрасци се вне-
сени „бројот на контото" (колона 2) и ,л:ааиз на пози-
цијата" (колона 3) од тие кортни планови. 

3. — Составениот месечен извештај од точ. 1 од 
оваа наредба го поднесуваат откупните претпријатија 
и угостителските претпријатија односно дуќани до на-
длежното кредитно претпријатие кај кое што имаат 
текућа сметка. 

Откупните .претпријатија и угостителските прет-
пријатија односно дуќани кои што спрема 'податоците 
во составениот извештај не го извршите планот на 
откупот односно планот ма угостителските услуги, или 
што не ја оствариле планираната позитивна разлика во 
трошхозите на откупот е "'носно во трошковне на 
угостителството, или што не ја оствариле- планираната 
•пазаришна добивка односно планираната редовна до-
бивка, или кај кои што се јавува непредвидени губи-
ток, или кај кои што определениот коефициент на 
брзината на обрнува.њето средствата се намалува (у-
спорење на обрнување™) во однос на планираниот — 
должни се заедно се месечниот извештај да поднесат 
до надлежното кредитно претпријатие и објаснувале 
во кое што ке ги изнесат причините и истакнат карак-
теристичните моменти поради кои што дошло до тоа. 
Доколку претпријатието односно дуќанот финансирало 
капитална изградба и ненаменски ги трошело смртни-
те средства должно е тоа да го наведе во означеното 
објаснување. Исто така е должно во тоа објаснување 
да го наведе своето повисоко стопанско здружение или 
друг орган ако е вршено евентуално по нивни налог 
ненаменско трошење на обртните средства. 

4. — Надлежното кредитно претпријатие е дол-
жно веднаш а најдоцна во срок од 5 дена по приемот 
ша поединечните месечни извештаи од откупните прет-
пријатија и угостителските претпријатија односно ду-
вани од своето подрачје, да состави сопирен преглед 
Ва месечните извештаи. 

Во исто време надлежното кредитно претпријатие 
е должно податоците од примените објаснувања за 
причините на неизвршувањето на планот и ^ н а м е н -
ското трошење на средствата, по потреба, да го про-
вери и врз основа на тоа да поднесе свој извештај. 

Вака составен извештај заедно со собирниот пре-
глед на месечните извештаи надлежното кредитно 
претпријатие го и с п р а а до надлежната централа .на 
народната банка за .народната република и до око-
лноста 0 рајската) ксординациона комисија. 

При оставањето на собирните прегледи на ме-
сечните извештаи и извештаите на кредитното прет-
пријатие од претходните ставови, надлежните пове-
ренава за државните набавки и органите за туризам 
и угостителство на околиските (градските) народни 
одбори должни се на кредитните претпријатија да вм 
укажат потребна номошт и со тоа да ја обезбедат точ-
носта и навременоста за ©оставањето на собирните 
извештаи. 

Среда, 15 ноември 1950 
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5. — Надлежната централа на народната банка за 
народната република, кога ке ги прими од кредитните 
претпријатија собирните прегледи на месечните изве-
штаи со нивните извештаи, должна е веднаш а нај-
доцна во срок од 7 дена по приемот на овие пре-
гледи и извештаи да состави сумарен преглед на ме-
сечните извештаи за целата територија на својата на-
родна република и заедно со извештајот од предната 
точка да го испрати во по еден примерок до: советот 
за промет Со стоки на својата народна република, 
Главната централа на Народната банка на ФНРЈ, Ми-
нистерството на финансиите на ФНРЈ, и Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

6. — На откупните претпријатија и угостителски-
те претпријатија односно дуќани надлежните* кредит-
ни претпријатија нема да им издадат пари за плати за 
идниот месец ако во определениот срок, па ни до 
денот на поднесувањето на барањето за плати, не го 
поднеле месениот извештај што » прописан со точ. 1 
од оваа наредба. За тоа кредитното претпријатие вед-
наш ке го извести повисокото стопанско здружение 
односно надлежним г .државен орган, кој што е дол-
жен најдоцна во срок од 5 дена да превземе мерки 
извештајот да се состави и поднесе, како работниците 
и службениците не би останале без плати. 

Доколку повисокото стопанско здружение односно 
надлежниот државен орган од обективни раглози 
(големи згостатопи во книговодството кај подделнн 
претпријатија односно дуќани, што станале поради не-
мање стручни кад]?-јби и ел.) не би бил во можност 
во оставениот срок од 5 дена да ја обезбеди изра-
ботката на мессч. т извештај, е должен тие разлози 
да ги истакне во барањето кое ипо за претпријатијата 
од локално значен,е и каните веднаш ке !0 поднесе 
до поверенството за финансии на околискиот (град-
скиот) народен одбор, а за другите претпријатија до 
надлежното министерство на финансиите, барајќи да 
издаде тоа н::лог на надлежното претпријатие за сим-
нување забрана од парите за плати на работниците и 
службениците на претпријатието односно дуќанот за 
тој месец. Виков налог за симнување забрана од пари-
те за плати на работниците и службениците на исто-
то претпријатие односно дуќан надлежниот финансиски 
орган не може на го п^фторувз повеќе до крајот на 
годината. 

7. — Првиот месечен извештај од точ. 1 од оваа 
"наредба, со кој што ке се оп фа не состојбата од по-

четокот на 1950 година до К Ј \ . К : на септември 1950 
година откупните претпријатија и угостителските прет-
пријатија односно дуќани должни се да го состават 
и поднесат до надлежното кредитно претпријатие во 
доцна до 30 ноември 1950 година. Вториот месечен из-
вештај со кој што ке се оифане состојбата за целата 
1950 година, претпријатието и дуќаните се должни да 
го состават и поднесат до надлежното кредитно прет-
пријатие најдоцна до 31 јануари 1951 година. Месеч-
ните извештаи за јануари 1951 година и идните месеци 
претпријатието и дуќаните се должни да ги состават 

поднесат до надлежното кредитно претпријатие во 
срокот што е предвиден во тон. 1 од оваа наредба. 

8. — Истовремено со извештајот од точ. 1 од оваа 
наредба откупните претпријатија се должни да соста-
ват и поднесат до надлежното кредитно претпријатие 
и месечен извештај за извршувањето на планот на от-
купот и на реализацијата, спрема образецот Ми-1/617 
што е составен дел од оваа наредба. 

За поднесување извештаите од предниот став важи 
срокот од точ. 1 од оваа наредба. 

За овие извештаи нема да се составаат собирни 
односно сумарни прегледи од точ. 4 и 5 од оваа на-
редба. 

Во случај на неподнесување на овие извештаи 
ке се применуваат прописите од точ. 6 од оваа на-
редба. 

Обрасците Ми/617, Ми/618 и Ми-1/617 нема да се 
печатат туку служат како урнек според нив да се 
составаат извештаите предвидени во том. 1 од оваа 
наредба. 

10. — Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 30200 ' 
7 ноември 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ 

инж. Милентије Поповиќ, р. 
согласен 

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

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Ми/617 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
за изворите и состојбата на обртннте средства, прометот на стоките, трошкови^ и финансискиот резултат на 
претпријатието во —со состојбата на крајот на месецот 

19 година. 

Ред. 
бр. Број на контото НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 

Во. илјади динара 
""Состојба и в Состојба на 

почетокот на краЈ на 
извештајниот извештајниот 

месец месец 

I ДЕЛ — ИЗВОРИ НА ОБРТНИТЕ И ДРУГИ 
СРЕДСТВА ВО ПАСИВАТА 

1 790 Фонд на обртните средства 
2 791 до 799 Сите други фондови 
3 701 до 709 Обврски за кредит на Народната (Комуналната) банка 
4 7&0 Интерна пресметка 
5 730 до 739 Обврски спрема буџетот 
6 710 до 729 

745 до 749 и 771 Сите други обврски 
7 910 и 911 Вонредни и неработни приходи 
8 940 и 960 Постигнати заштеди (текуќи и пренесени добивки од 

поранешните години) 
Вкупно 1 дел 
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Ред. Број на контото НАЗИВ ПОЗИЦИЈАТА 

в* илјади динари 
Состојба на 

почетокот на 
извештајниот 

месец 

Состојба на 
крајна 

извештајниот 
месец 

II ДЕЛ — НОРМИРАНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА 
ВО АКТИВАТА 

1 600 до 605 Стокови записи по откупната цена 
2 310 и 320 до 334 Разни потрошни материјали и ситен инвентар (намален 

со исправка на предноста) 
3 100 Благајна * 
4 101 Народна банка — редовен конте 
5 102 Други парични средства 
6 280 т^итрпча пресметка 
7 107 и 109 

110 до 148 
190 до 199 
49 и 270 Средства во предсмгтката и други средства во активата 

8 900 и 901 Вонредни и неработни расходи 
9 950 и 970 Одвишок на расходите (непредвиден губиток текуки 

и пренесен од поранешните години) 
Вкупно II дел 

III ДЕЛ — ПРОМЕТИ 
1 620 и 625 Продажба на стоките во мегутрговски промет (на 

големо) 
2 622 Продажба на стоките на прсжзводителнитс претприја-

тија 
3 623 и 624 Продажба на стоките на потрошните (на мало) 
4 950 Одвишок на расходите (предвидени и непредвидени 

губитоци «а текуќата година) 
Вкупно III дел 

IV ДЕЛ — НАБАВНА ЦЕНА НА ПРОДАДЕНИТЕ 
* ПРОИЗВОДИ, ТРОШКОВИ И РЕЗУЛТАТ 

1 602, 603 и 604 Износ на продадените производи по набавната (откуп-
ната) цеаа 

2 410 и 415 Платни фонд 
3 400, 471, 430 до 

459 Други трошкови 
4 460 до 464 Пресметан допринос 
5 940 Постигната заштеда во текуќата година 
6 130 Остварен данок на промет па производи 
7 139 Остварена пазаришна добивка (разлика во цената) 

Вкупно IV дел 

V ДЕЛ - ПОДАТОЦИ ЗА АНАЛИЗА 
1 План на откупот на земјоделските производи Дин. 
2 Со планот определени индивидуални трошкови на 

откупот Дин. 
Од тоа: а) платни фонд 

б) други трошкови 
3 Планирана позитивна разлика на трошковите Дин. 
4 Планиран данок на промет на производите • Дин, 
5 Планирана пазаришна добивка (разлика во цената) 

Д н и 
о Планираниот коефициент на оцрнувањето е — — — 
7 Сопствени финансирања на капиталната изградба и 

друго ненаменско користење обртни средства 

о Бројна) состојба на работниците и службениците 

—• » 1950 Шеф на сметководството, Директор на претпријатието 
»о 
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Ми/бК. 
МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 

За изворите и состојбата н а о б р т н е средства, прометот »а угостителските услуга, трошновите и финанси-
скиот резултат на угостителското претпријатие во со состојбата на крајот 

на месецот 195 година. - ' * • I" |ј| I III I ,Ј—ит »ич _1— 

Ред. 
бр. Број на контото НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 

__ Во илјади динари 
Состојба на Состојба на 
почетокот на крај на 
извештајниот извештајниот 

месец месец 
3 

1 790 
2 791 до 791! 
3 701 до Ш 

4 780 
5 730 до 739 
6 710 до 729; 745 до 749 и 771 
7 910 и 911 
8 960 и 961 

1. ДЕЛ — ИЗВОРИ НА ОБРТНИМЕ И 
ДРУГИ СРЕДСТВА ВО ПАСИВАТА: 

Фонд на смртните средства . 
Сите други фондови 
Обврски за кредит на Народната (•Кому-

налната) банка! 
Интерна пресметка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Обврски спрема буџетот 
Сите други обврски 
Вонредни и неработни приходи 
Добивка од миналата и текуќата година . 

Вкупно I дел: 

1 ЗОО и 301 
2 310 и 320; 330 до 334, 340 и 

341, 350 и 360 

3 100 
4 101 
5 102 
6 280 
7 110 до 148; 190 до Л99 и 270 

8 900 и 901 
9 970 и 971 

И. ДЕЈ] — ОБРТНИ И ДРУГО 
СРЕДСТВА ВО АКТИВАТА: 

Запати ч^ материјали (прехрани и 'пијалоци) „ 
Разни.* материјали, ситен инвентар, афтогуми 

и амбалажа (намалени со исправка на 
вредност) 

Благајна 
Народна банка — редовен конто 
Други парични средства 
Интерна пресметка 
Средства во предсметката и други средства 

во активата . 
Вонредни и неработни расходи 
Предвидени и непредвиден« губитоци од 

миналата и те-куќата година —— 
Вкупно И дел: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

620 
621 
622 
623 
660 и 665 
624 
970 и 971 

111. ДЕЛ — ПРОМЕТ 
Примања од угост. услуги на сме ст. на а-кум. угост. 
Примања од угост. услуги на јадење акум. у т о т . 
Примања од угост. услуги на безалк. пијалоци акум. угост. 
Примања од угост. услуги на алкохолни нијалотгакум. угост. 
Други примања на акумулативно угост. 
Примања од неакумулативно угост. 
Предвидени и непредвидени губитоци на текуќата година 

Вкупно Ш дел 

1 400 до 402 

2 410 до 429 
3 460 
А 430 до 450 
5 960 и 961 

6 130 
7 139 
8 690 до 691 

- 9 400 до 402 

10 410 до 429 
11 440 до 450 

IV. ДЕЛ — НАБАВНА ЦЕНА НА МАТЕРИЈАЛОТ, 
ТРОШКОВИ И РЕЗУЛТАТ 

Износ на трзнжовнте на материјалот по набавната цена 
на акумулативното угост. 

Платни фонд на акумулативното угост. 
Амортизација на акумулативното угост. 
Режија на акумулативното угост, 
Остварена редовна и вонредна добивка на акум. угост. 

на текуќата година 
Остварен дано« на промет на услуги на акум. угостителство 
Остварена пазаришна добивка на ак} м \ гост. 
Дадени! попусти и одбитоци кај акум. уто ст. 
•Износ на т р е м о в и т е на матер, по набав. цена на пеЅТГу-

мулативното уго ст. 
Платни фонд ка неакумулат уто ст. 
Режија на неакумулат. ут остителство 

. Вкупно IV дел: 

V. ДЕЛ — ПОДАТОЦИ ЗА АНАЛИЗА 
План на промет на угост. услуги на акум. угост. изнесува Дин. . 
Од теа: 

а) план на угост. услуги на сместување Дин. 
<5) план на угост. услуги на јадење Дни. 
в) плает на- угост. услуги на безалко. пијалоци Дин. 
г) план на угост. услуги на алкохол« пијалоци Дин. 
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Ред. 
бр. Број на контото НАЗИВ НА ПОЗИЦИЈАТА 

Во илјади динари 
Состојба на Состојба на 
(почетокот на крај на 
извештајниот извештајниот 

месец ' месец 

1 2 3 4 . 5 

План на прометот на угост. услуги на в еа кум. угост. изнесува Дин. 
Со планот определените т р о ш к о в и н а акум. угост, изнесуваат Дин. -
Од тоа: 

а) платни фонд Дин. _ 
б) амортизација Дин. — ; — 
в) режија Дин. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Со планот определените трошкови на неакум. угост. 
Од тоа: 

а) платни фонд Дин. 
б) режија Дин. _ — — 

Планирана- редовна добивка на акум. угост. Дин, 
Планиран данок на промет на услуги Дин. —: 
Планирана пазаришна добивка Дин. 

изнесуваат Дин. 

Планиран коефициент на брзината на обрнување^ е: 
Сопствено финансирање на капита дната изградба, и друго ненаменско трошење 

средстава изнесува Дин. 
Бројна состојба на персоналот изнесува: 
Од тоа: 

а) технички -
— работници 

рт дт.. 

— службеници 
б) управни _ 
— раководител . 
— административен и помошен . 

195 година. 
Во 

Шеф на сметководството, (М. П.) Директорот на претпријатието, 

ИСПОЛНУВАЊЕ ОБРАЗЕЦОТ 
1) Образецот се исполнува од месечниот бруто биланс. Податоците во извештајот мора да одговараат 

на стварните податоци во книговодството на претпријатието. 
2) Првиот дел од извештајот се билансира со вториот, а третиот дел со четвртиот. 
3) Под акумулативно угостителство се подразбираат угостителски дуќани кон Што во продавната цена на 

угостителските услуги ја засметуваат добивката и данокот, а под неакумулативно угостителство се 
подразбираат угостителски дуќани кои што во продавната цена на. угостителските услуги не го за* 
сметуваат данокот, а по правило ни добивката. Ако во угостителските дуќани, кои што во продаваат« 
цена на угостителските услуги не го засметуваат данокот, а по правило н* добивката (неа-кумулативни)* 
се услужуваат и угостителски услуги во чија што продавца цена се засметуваат добивката н данокот 
(на пр. пијалоци и ел.), тогаш податоците за тие услуги ке се енесуваат во соодветните колони на аку« 
мулативното угостителство, без оглед што се услужуваат тие во исакум ул ат и в ното угостителство* 

4) Податоците за висината на планираниот промет на угостителските услуги се исполнуваат врз основа на 
одобрените тромесечни планови и врз основа на утврдените месечни оперативни планови. На пример* 
кај исполнувањето на месечни извештај за октоври 1950 година податоците за планот на прометот на 
угостителските услуги што се внесуваат во колоната 4 од V дел треба да се исполнат о д одобрените 
планови за I, И, III тромесечје 1950 година. На сличен начин се исполнуваат и другите податоци плкг« 
исани под редниот број 1—7 од V дел на извештајот. 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
за извршување планот на откупот и реализацијата 

на откупното претпријатие во 
со состојбата на крајот на месецот — 

Ми 1/617 

19— година 



^ » У Ж Б Е Н ЛИСТ 

593. 
Врз основа на мл, о од законот за социјалното 

осигурување на рабо пјп црне и службеним 1.е и нив-
ните фамилии и чл, 38, 49 и 67 од Законот за извр-
шување на казните, Комитетот за социјални грижи на 
'Владата на ФНРЈ, во согласност со Минип е ро! на 
внатрешните рабови на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЛИЦАТА НА 
ИЗДРЖУВАЊЕ НА КАЗНИТЕ 

I. Општи одредби 
1. Лицата што ја издржуваат казната <по.преши-

телна работа, лишение од слобода или лншение од 
слобода со присилна работа, малолетници во воспит-
»но-пс.лравителните домови како и лицата што издр-
жуваат административна каша ноправителна работа, и 
лишение од слобода и адмпнистративно-присилна мер-
ка на општествено корисна работа (во натамошниот 
текст: осудени), имаат право на здравствена заштита, 
како и материјално обезбедување во случај на не-
среќа на работата, по одредбите на оваа наредба. 

> 2. Државата обезбедува финансиски средства за 
здравствената заштита и материјалното обезбедување 
на осудените во случај на несреќа- на работа. 

Наградата за работа на осудените не смее да се 
оптерети со допринос за социјалното осигурување ни 
ве кој вид. 

3. Доколку со оваа наредба не е инаку опреде-
лено, здравствената заштита и материјалното обезбе-
дување врз основа на социјалното осигурување им се 
даваат на осудените преку државните здравствени 
установи и органите на службата на социјалното оси-
гурување. 

Органите на службата на социјалното осигуру-
вање водат осигураничка евиденција само за оние 
осудени што ке здобијат и ке започнат да го ужи-
ваат правото на материјалното обезбедување по оваа 
наредба. 

И. Здравствена заштита 
4. На осудениот му се обезбедува правото па 

здравствена заштита во случај на болест. 
Здравствената заштита опфаќа: медицинска по-

ЈИОШТ и лекување во здравствените установи, или ка-
знено-поправителните установи, или во жилнштето на 
болниот, лекови и други лековити средства, справи за 
лекување и санитетски материјал, лекување во бол-
ници, родилско одгледување, забно одгледување и 
забно-техничка помоите, протези, ортопедски и други 
помошни справи. 

5. Осудениот здобива право на здравствена за-
штита од првиот ден кога ке започне издржувањето 
на казната и ја ужива за сето. време на издржува-
њето на казната, додека му е потребно. 

6. Членовите на фамилиите од осигуреник што се 
навога на издржување на казната поправителна ра-
бота до година дена или лише,ние од слобода до 6 
месеци, го задржуваат правото на здравствена зашти-
та за време додека трае неговиот работен однос по 
општите прописи за здравствената заштита на фами-
лијата од осигуреникот. 

Во сите други случаи здравствена заштита се дава 
само на осудениот лично. 

7. На осудените што ја издржуваат казната по* 
правителна работа со поединечна работа, здравстве-
ната заштита се дава преку здравствените установи и 
овластените лекари но општите прописи, за здравстве-
ната заштита на осигурениците што се во работен 
(службенички) однос. 

На други!е осудени здравствената заштита се дава 
преку здравствените установи, болници или амбуланти 
(и лекари во казнено-попраз ите дните установи). 

Доколку во казнено-поправителните установи не-
ма здравствени установи, или доколку овие установи 
или лекари не можат да дадат во потполност здрав-
ствена заштита на осудените, оваа ке им се даде 

преку државните здравствени установи и овластените 
Лекар« од општата здравствена служба. 

8. Државни ге болници, поликлиниката, амбуланти-
те, здравствените станици и другите здравствени уста-
нови должни се да ги примаат со цел да им дадат 
медицинска помсшт, лекување и здравствено одгледу-
вање осудените на кои што им е треби а здравствена 
заштита ~ врз основа на листата од здравствените 
органи на к аз н ен о -и ол ра вит е лм и т е установи. 

За болничко лекување на осудените, државните 
болници се должни да обезбедат потребен број места. 
Која болница ке биде должна да обезбеди и колку 
места за лекување на осудените, определува мини-
аерството на народното здравје на народната репу-
блика во согласност со министерството на внатреш-
ните работи на народната република. 

Ш. Социјално осигурување во случај ка несреќа 
/ * на работа 

а) И н в а л и д и и н а 
9. Осудениот на кој што поради несреќата пре-

трпела на работата за време на издржување на каз-
нат&јЈЈу е -намалена способноста за работа, па тоа на-
малување на способноста трае и после издржаната или 
опремената казна или пуштањето на условен отпуст 
<— Има право на инвалиднина. 

Иизалидиината му припаѓа на осудениот од денот 
•на издржаната или опро станата казна, односно од де-
нот на пуштањето на условен отпуст. 

10. Степенот на намалувањето способноста за ра-
бота се установува и правото според степенот на 'на-
малувањето способноста за работа се определува по 
општите прописи за материјалното обезбедување на 
осигурениците во случај на намалување способноста 
за работа. 

11. На осудениот кој што непосредно пред поче-
токот на издржувањето на казната бил во работен 
(службенички) однос, му припаѓа за случај на несреќа 
на работата инвалиднина по општите прописи за ин-
валид нин а та. 

Како основ за определување на инвалиднина та на 
осигурениците од I група служи платата која што се 
плаќа за работата на осудениот а како основ за опре-
делување инвалиднината на осигурениците од II и Ш 
група служи нивниот пензиски основ. 

12. На осуден кој шта непосредно пред да почне 
да ја издржува казната не бил во работен (службе-
нички) однос, му припаѓа во случај на намалување 
способноста за работа поради несреќа на работата 
преку 20% до една третина — еднократна инвалид-
нина равна на износот на шестом есечна плата што е 
плаќана за работа на осудениот во моментот на пре-
трпената несреќа. 

На осудениот од погорниот став, кој што според 
степенот на намалувањето способноста за. работа спа-
ѓа во II и Ш група, инвалиднината ке му се определи 
од неговиот пензиски основ процентуално на нама-
лувањето способноста за работа според општите про-
писи за определување инвалидннната за случај на не-
среќа во работата. 

13. За несреќа на работа се смета секој случај кој 
што има за последица потполно или делимично гу-
бење или намалување способноста за работа, ако му 
се случи на осудениот на работата што ја врши по 
налог од работодавачот или од одговорниот раково-
дител. З а несреќа на работа се смета и несреќен слу-
чај што ке му се случи на осудениот по патот од 
жилиштето до местото на работењето или при вра-
ќањето. 

б) И н в а л и д с к а п е н з и ј а 
14. Инвалидска пензија припаѓа на осуден кој што 

поради несреќа- на работата станал трајно ити за по-
долго јод година дена по издржаната или оп ро ст е ната 
казна 'или пуштање на условен отпуст — потполно 
неспособен за работа. 

.Инвалидската пензија му припаѓа на осудениот 
од денот на издржаната или ©простената казна, одно-
сно денот на пуштањето на условен отпуст. 
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Исклучително, министерот на внатрешните работи 
на народната република може да определи »на осуде-
ниот да му припаѓа еден дел, а најмногу до две тре-
тини од инвалидската пен ви ја и, за време -на издржу-
вањето на казната ако со своето залагање на рабо-

тата осудениот го заслужил тоа и ако фамилијата се 
издржува од неговата заработка. Во овој случај може 
да се определи да и се исплатува до две третини од 
определената инвалидска пензија« на фамилијата од 
осудениот. 

15. Инвалидската пензија изнесува 100% од пен-
зискиот основ. 

16. Пензискиот основ за определувањето на инва-
лидската пензија на осудениот е просечната плата по 
време за редовното работно време која што по ре-
шение од надлежниот државен орган е платена за не-
говата работа во последната година оа издржувањето 
на казната, односно во последните 5 години ако е тоа 
за него покорисно. 

Ако работниот стаж на осудениот за време на из-
држувањето на казната е помал од една година, за 
определување на пензискиот основ се зема неговата 
просечна плата за последните три месеци, а ако издр-
жувањето на казната траело помалу од три месеца — 
се зема за определување на пензискиот основ неговата 
плата од последниот месен. 

в) Фа м и л и ј а р н а и е и з и ј а 
17. Фамилијата од осудениот што го (Изгубил жи-

вотот поради несреќа претрпена на работа за време 
на издржувањето на казната има право **а ф а м т и -
јарна пензија. 

Правото на пензија на фамилијата и припаѓа од 
дено! кога осудениот го изгубил животот поради не-
среќата претрпена во работа за време на издржува-
њето на казната. 

IV. Заеднички одредби 
18. Што се однесува до правото на инвалиднина, 

инвалидската и фамилијарната пензија ке се приме-
нуваат општите прописи за социјалното осигурување, 
доколку со оваа наредба не е инаку определено. 

19. На осудениот не му пр ш а га инвалиднина', од-
носно инвалидска пензија, нити на псј опата фелинија 
фамилијарна пензија: 

а) ако се онеспособил чемерно зл работа; 
б) ако со своето про^дапраигЈ Јњг пред-

извикал несреќен случај; 
в) ако извршил самоубиство: 

г) ако .потина л при обидот да пн бем 
20) Постапката за да се утврди несреќниот слу-

чај поради чии што -последици осудениот или члено-
вите на неговата фамилија имаат право на матери-
јално обезбедување врз основа на социјалното оси-
гурување ја спроведува управата на к аш еп о-тто пра-
вите дната установа, односно за лицата што ја издр-
жуваат казната в оп од к а зи ен о чи ои,ра в ит ел ката уста-
нова — органот што го спроведува извршувањето на 
казната. 

^Органот ипо е и лдл ежен да води постапка п 0 по-
горниот став е должен да ја започне постапката по 
службена должност штом ке дозна за несреќниот слу-
чај во работата. 

Претпријатие^ или установата при кои што се 
навоѓа осудениот на работа, односно раководителот 
на работите при кои нио му се случил на осудениот 
несреќниот случај, дот-е-и се веднаш, а најдоцча во 
срок од 48 часа после несреќата, за секој несреќен 
случај што ке му се е тучи на осудениот на работа 
да поднесат при јава до органот што е надлежен да 
води постапка по ст. 1 од оваа точка. Исто така, дол-
жни се на унеереќеппот да му обезбедат давање брза 
медицинска помош г. 

21. По спрс ве :,<_.•-па постапка за утврдување на 
несреќниот случај органот што ја водел постапката 
ке добие мнение од територијално надлежната посто-
јана лекарска чко:.:1::пја за последиците од претрпе-
ната несреќа што се однесува до .работната способ-
ност на осудениот. 

Ако има изгледи работната способност на осуде-
ниот да биде намалена за повеќе од 20% и по завр-
теното издржување на казната, органот што ја водел 
постапката ке донесе решение со кое што ке ги утвр-
ди фактите што се меродавни за правото на осуде-
ниот на материјално обезбедување врз основа на со-
цијалното осигурување, а особено: 

а) да ли несреќата што му се случила на осу-
дениот се смета како несреќа на работа во смисла на 
точ. 13 од оваа наредба; 

б) да ли има или нема околности од точ. 19 од 
од оваа наредба што го исклучуваат правото на мате-
ријално обезбедување врз основа на социјалното оси-
гурување ; 

в) кси работи осудениот ги вршел претежно за 
последната година при издржувањето на казната пред 
несреќниот случај, односно која плата довоѓа во оглед 
за да се утврди основот за определување на матери-
јалното обезбедување на осудениот односно на него-
вата фамилија. 

Решението со кое што се утврдува несреќниот 
случај му се соопштува на осудениот. Кога осудениот 
поради несреќата на работата го загубил животот, ре-
шението се соопштува на неговата фамилија. 

Осудениот односно членовите на неговата фами-
лија имаат право на жалба непосредно до повисокиот 
орган во срок од 15 дена по соопштувањето на реше-
нието. Жалбата му се предава на органот што го до-
нел решението во прв степен. 

22. За случај да ја издржи осудениот казната, од-
носно ако му е казната о-иростена или ако е пуштен 
условно, органот што ја водел постапкава за да се 
утврди несреќниот случај ке го испрати своето реше-
ние со актите од водената .постапка до министер-
ството за социјалните грижи на народната република. 

Министерството за социјалните грижи на народ-
ната република ке го испрати осудениот најдоцна за 
мессц дега по пр.;.мот на актот на преглед до по-
спеаната лекарска комисија која што е територијално 
дадлг.дпа според местото на живеењето, а ако ова го 
нема, според местото на боравокот на односното лице, 
за л : се ут води степенот на намалената способност за 
сјбоп! во смисла на прописите за социјалното осигу-
рување. Откога ке се утврди ова, министерството до-
несува решение за правото на материјално обезбеду-
вање врз основа на фактите што се утврдени во прет-
ходната постапка и врз основа на налазите и миени-
јата на постојаната лекарска комисија за степенот на 
намалувањето на работната способност. 

23. Ако во смисла на последниот став на точ. 14 
од оваа наредба министерот на внатрешните работи 
на- .народната република определил да се исплатува 
инвалидската пензија за време на издржувањето на 
казната на онеспособен осуден, органот што ја водел 
постапката за да се утврди несреќниот случај ке ги 
испрати актите на постапката со решението од мини-
стерот на внатрешните работи на народната република 
до министерството за социјалните грижи на народна-
та републико, кое што ке донесе решение за инвалид-
ската пензија. 

24. Ако осудениот поради несреќе во работата го 
загубил животот, органот што ја водел постапката за 
да се утврди несреќниот случај ке го испрати по до-
вршената постапка своето решение со актите на спро-
ведената постапка до министерството за социјалните 
грижи на народната република. 

Министерството за социјалните грижи на народ-
ната република ке спроведе натамошна постапка за 
да се донесе решение за фамилијарната пензија, до-
колку осудениот има членови на фамилија што имаат 
празо на неа. 

V* Завршни одредби 
25. Доколку со оваа наредба не е инаку пропи-

сано, одредбите од Законот за социјалното осигуру-
вање на работниците и службениците и нивните фами-
лии за престанокот, губитокот и запирањето на право-
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то на социјалното осигурување, за постапката да се 
оствари правото врз основа на социјалното осигуру-
вање и »а административно-казнената и кривичната 
заштита, ке се применуваат и што се однесува до 
остварувањето на правото на социјалното осигурување 
на осудените. 

26. На осуден на кој што поради несреќа претр-
пена на работата за време на издржување на казната 
му е намалена способноста за работа, а кој што ја 
издржал казната или му е опростена казната или е 
пуштен условно пред да влезе во сила оваа наредба 
ке му се определи материјалното обезбедување по 
оваа наредба доколку не му е определена рента по 
Наредбата од Министерот на трудот на ФНРЈ за соци-
јалното осигурување на осудениците од 5 април 1947 
година, IV бр. 5239 („Службен лист на ФНРЈ", број 
32/47). 

Наѓ осуден на кој што поради несреќа претрпена 
на работа за време на издржување казната му е на-
малена способноста за работа, а што ја издржал ка-
зната или му е опростена казната или е пуштен услов-
но пред да влегла во сила Наредбата за социјално 
осигурување на осудениците од 5 април 1947 година, 
може Да му се определи материјалното обезбедување 
по оваа наредба, доколку не му е определена рента 
по наредбата од 5 април 1947 година. Решение во 
овој случај донесува министерот за социјалните гри-
жи на народната република по предлог од министерот 
•на внатрешните работи на народната република. 

Правото на материјално обезбедување по ста-
вот 2 од' овој член, може да се призна најрано од 
денот на поднесувањето на молбата за да се призна 
тоа право. 

27. На фамилијата од осудениот кој што поради 
несреќа претрпена на работа за време на издржување 
на казната го загубил животот пред да влезе во сила 
оваа наредба, ке и се определи фамилијарна пензија 
по оваа наредба доколку не и е признато правото на 
рента по Наредбата за социјалното осигурување на 
осудениците од 5 април 1947 година. 

Правото на фамилијарна пензија по предниот став 
ке се призна од денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба. 

Со цел да се донесе решение за да се призна 
правото на фамилијарна пензија, органот што е над-
лежен за извршување на казната ке испраќа до ми-
нистерството за социјалните грижи на народната ре-
публика акти на водената постапка по повод на сите 
случаи во коп што осудените поради несреќа претр-
пена на работата за време на издржување казна го 
загубиле животот, доколку во тие случаи на фами-
л и ј е не им е признато правото на рента по наред-
бата за социјалното осигурување на осудениците од 
5 април 1947 година. 

28. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 10415 
31 октомври 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за социјални 
грижи на Владата на ФНРЈ, 

инж. Густав Влахов, е. р. 
Согласен, 

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

Александар Ранковиќ, е. р. 

594. 
За да се спроведат одредбите од Наредбата на 

Владата на ФНРЈ за мерките за штедење на арти-
клите ^ од широкото трошење („Службен ли<?т на 
ФНРЈ", бр. 59/50), Стопанскиот совет на Владта на 
ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НОРМИТЕ НА ТРОШЕЊЕ НА ГОРИВОТО И МА-

З Н О Т О ЗА МОТОРИТЕ СО ВНАТРЕШНО 
САГОРУВАЊЕ 

За да се спроведе контрола и евиденција за тро-
шењето на горивото и мазивото за стабилните и за 
други машини шт0 работат со мотори со внатрешно 
сагорување, советите на Владата на ФНРЈ што обе-
динуваат стопански гранки во кои што се употребу-
ваат вакви машини ке ги пропишат нормите за тро~ 
шење на горивото и мазивото за овие машини за 
определеното време на работењето. 

Овие норми ке се пропишат до 1 декември 1950 
година. 

Бр. 7942 
И ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет 
ца Владата на ФНРЈ и Претседател 

на Сојузната планска комисија, 
Борис Кидрич, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за саобраћај и врски, 

Божидар Маслариќ, е. р. 

595. 
Во. врска со решението од Владата на ФНРЈ за 

изменување и дополнување на Решението за наголе-
мување бројот на индустриските производи што вле-
гуваат во сојузното обезбедено снабдување и за на* 
чинот за купување на тие производи на куповни или 
парични бонови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/50), 
а врз основа на чл. 26 од Правилникот за лотрошач-
ките карти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/49), до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПОТРОШАЧКИ КАРТИ ЗА ИН-
ДУСТРИСКА СТОКА НА ПОТРОШАЧИТЕ ОД ИД-3 

КАТЕГОРИЈА ЗА III И IV ТРОМЕСЕЧЈЕ 1950 
ГОДИНА 

На потрошачите од ИД-3 категорија ке им се из-
даде за III тромесечје 1950 година потрошачка карта 
ИД-2 категорија, со тоа што потрошачката карта од 
ИД-3 категорија за IV тромесечје1950 година покрај 
пропишаните 28 куповни точкици и 200 динари парич-
ни купони ке содржува уште и 6 куповни точкици и 
30 динари парични купони како разлика за помалу, 
примените куповни точки,ци и парични купони во Ш 
тромесечје на 1950 година. 

Бр. 8498 
13 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки* 
Осман Карабеговиќ, е. р* 
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596 . 
Врз основа на точ. 13 од Наредбата на Вла;_ 

на ФНРЈ еа мерките еа штедење артикли од широко 
трошење („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 59/50) доне-
сувавме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕДАВАЊЕ ТЕРЕТНИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

ОД СОЈУЗНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСТАНОВИ 
За, да се заштеди и озонското гориво и да се обе-

збеди извршувањето на пр ев одењето, сите сојузи« 
;'надлештва и сојузни административни установи ке ги 
^предадат своите теретни моторни возила на авто-сер-
ђзисот кој што ке се оак ова во смисла на точ. 5 од 

13-шгатствието за начинот на ползување на државните 
патни автомобили од страна на државните органи, 
установи, претпријатија и органите на општествените 
организации. Овој авто-сервис ке ги обезбедува врз 
О!счо;за на договори сите потреби во прѕвозење на 

узи ит е надлештва и сојузните административни у-
ст анови од кои што се колите земени. 

Претседателот на Советот за саобраасај и врски на 
Владата на ФНРЈ во согласност со Генералниот се-
кретар на Владата на ФНРЈ ке ги определи сојузните 
надлештва и сојузните административни установи што 
се должни да ги предадат тер е ти и те моторни возила. 

Бројот на теретните моторни возила за потребите 
на' авто-сервисот го определува Министерот на сао-
браћај от на ФНРЈ. 

Предавањето на теретните ^фторни возила на ав-
то-сервисот ке се изврши до 1 декември 1950 година. 

Бр. 897 
11 ноември 1950 година 

Белград 
Министер на владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за саобраќај 
и врски, 

Божидар Маслариќ, е. р. 
Го застапува Претседателот на Сове-
тот за законодавство и изградба на 
(народната власт на Владата на ФНРЈ 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, е. р. 

4. Во Номенклатурата на минималните количини 
кај бал апелите групи и клучните групации, дека нема 
означени количини, оро изводително то претпријатие е 
должно да испорачува количани што има право купу-
вачот како пола ута ач да ги- заклучи, ама ни во кој 
случај во помала количина од поштенски пакети од 
5 кг. 

5. Ова решение задолжи!едно ке се применува 
при склучувањето на договорите за 1951 гог ина, до-
дека непо рамката по него ке се врши од 1 јануари 
1951 година« Поранешните решенија за исп ор ачки на 
минималните количини директно до потрошачот пре-
стануваат да важат на 1 јануари 1951 година. 

IV бр. 1495 
7 ноември .1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за преработувачка 
индустрија, 

Рато Дугоњиќ, е. р. 

597. 
Во врска со точ. 18 од Напатствието за извршу-

вање на Наредбата за склучување договори врз осно-
ва на планските квоти за 1951 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 63/50), донесувал; 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА МИНИМАЛНИТЕ КОЛИ-
ЧИНИ ЗА ИСПОРАЧКА ДИРЕКТНО ОД ПРОИЗВО-
ДИ ТЕЛ ПИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ПРЕРАБОТУВАЧ-
КАТА ИНДУСТРИЈА — ЗА ГРАНКИТЕ НА ДЕЈНОСТА 

11 вп, 117п, 11»п, 120, 122, 123, 124, 125, 126 и Ѕ13 
1. Под минимална количина се разбира онаа ко-

личина што мора задолжително производителното 
претпријатие како една одделна испратка одд еднаш 
да му ја испрати директно на купувачот или по него-
виот налог (транзитни испратки). 

2. Составен дел од ова решение е „Номенклатура 
минималних количина за испоруку директно ил прои-
заођачких предузећа прерађивача индустрије", која 
што е отпечатена по овој број на „Службениот лист 
на ФНРЈ" (како службена објава). 

3. Производителното претпријатие може по согла-
сност со .купувачот да испорачува и помали количини 
бо .наплатување одделни трошкови за испраќање и 
манипулација. Количините за испраќање во продажба-
та по слободно формираните дени се определуваат 
согласно меѓу продавачот и купувачот без оглед на 
написите од ара решение. 

598. 
Врз основа на точ. 14 ст. 2 од Напатствие™ за 

спроведување Уредбата за елементите на продажната 
цена на угостителските услуги во угостителските ду-
ќани ка државните угостителски претпријатија, кои 
што во продажната цена на угостителските услуги за-
сметуваат добивка и данок („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 62/50) во врска со чл. 4 од Уредбата за надле-
жноста за определувањето и контролата на цените и 
тарифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), во 
согласност со Претседателот на Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ прописуваод 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНОВНИКОТ (ИНДЕКСОТ) НА ПОСТОЈАНИТЕ 
ЦЕНИ НА ПРЕХРАНБЕНИОТ МАТЕРИЈАЛ ШТО СЕ 

ПРЕРАБОТУВА ОДНОСНО ОПСЛУЖУВА ВО 
УГОСТИТЕЛСТВОТО 

1) На територијата иа' Федеративна Народна Ре-
публика Југославија се определуваат постојани цени 
на прехранбениот материјал што ќе се земаат во оглед 
при оставањето на собирните односно поединечните 
плански односно пресметковни калкулации на угости-
те токи! е услуги. 

2) Постојаните цени на прехранбениот материјал 
се следни: 

Производи на м е л н и ч к а с т а индустрија 
1. пченичен гриз 
2. пченкарен гриз 
3. пченично брашно Ог. 
4. пченично брашно 85% 
5. пченкарно брашно 
6. р'жено брашно 
7. гершла. 

1СГ 

8. кекс 
9. п е т т о за чај 

10. бел леб 
11. црн леб 
12. ржен леб 
13. пекарско пециво 
14. макарони 
15* резанци 
1& тарана 

И. Производи од брашно 

И 
6 

И 
6 
5 
6 

11 

54 
55 

9 
6 
6 

40 
1$ 
13 
13 
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17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

IV. Преработки од зарзават 

III. Преработки од овоштија 
пекмез од сливи кг 
пекмез од друго овоштие 
мармал1ада од сливи 
мармелада од дуњи 
мармелада од друго овоштие 
џем од кајсии 
џем од дреше и 
џем од вишни 
џем од праски 
џем од сливи 
џем од друго овоштие 
слатко од разно овоштие 
компот од црешни 
компот од вишни 
компот од кајсии 
компот од праски 
компот од круши 
компот од сливи 
компот од дуњи 
компот од друго овоштие 
сирупи од овоштие лит. 
слатки сокови од овоштие 
сушени сливи кг 
кандирано овоштие 

44. конзерви од грашок кг 
42. конзерви од боранија „ 
43. конзерви од патлиџани „ 
44. краставици конзервирани „ 
45. конзервиран ѓувеч „ 
46. конзервирани полнети пиперки „ 
47. конзервиран мешан зарзават 
48. паприкаш од зарзават „ 
49. пире од патлиџани 
50. кисела зелка „ 
51. кисела пиперка » 
52. кисели феферони „ 
53. кисли патлиџани » 

V. Сушен зарзават 
54. сушен зарзават кг 

VI. Специјалитети и деликатеси од зарзават 
55. маслинки во зејтин кг 
56. слачица » 
57. сенф » 
58. ајвар од зарзават » 

VII. Мед 
59. Мед кг 

VIII. Шс^ер и производи од шеќер 
60. шеќер кристал кг 
61. шеќер во коцки 
62. локум 
63. какао — прав 
64. чоколадо за варење 
65. млечна чоколада 

IX. Кафе и сурогати од кафе 
66. сладна кафа кг 
67. дотура .1 
68. „Дивка" 
69. сурово кафе »» 
70. пржено кафе » 

X. Производи на вриење 
71. алкохолна киселина лит. 
72. пекарски квас кг 

31 
50 
58 
60 
60 
80 
85 
75 
85 
65 
75 
70 
70 
70 
65 
80 
70 
55 
70 
75 

125 
220 
20 
34 

36 
30 
55 
50 
50 
55 
40 
50 
55 
10 
25 
20 
15 

150 

60 
40 
40 
25 

250 

33 
36 

200 
150 
190' 
190 

22 
55 
32 

120 
150 

4 
50 

73. сушен квасец кг 
74. пиво во шишиња лит. 
75. пиво во буриња „ 

XI. Безалкохолни пијалоци 
76. природни минерални води во 

шишиња 
77. сода — вода 

ХН. Алкохолни пијаде 
• 78. засладени ликери 

79 .ликери горки 
80. рум 
81. бренди 
82. мастика 
83. џин 
84. вотка 
85. виски 
86. боровичка 
87. клековача 
88. кајсијевача 
89. ракија од праски 
90. слизовица до 30% алкохол 
91. сливовица преку 30% алкохол 
92. ракија од друго овоштие . 
93. коњак со јајца 
94. вињак 
95. комовицу 
96. природна клековача 
97. вино 
98. природно вино што се пени 

(шамнањ) 0,70 
99. природно вино што пени од тино 

„Бакарска водица" 
00. вермут 
01. марсала 
02. шери 
03. порто 
04. малага 
05. вештачко вино што се пени 

„Бисер" 
XIII. зејтин 

06. зејтин за јадење од солнчоглед 
07. -зејтин за једење од репица 
08. зејтин за јадење од стамболкини 

семки 
09. други гејшини за јадење 
10. маслинов зејтин за јадење 

XIV. Млеко и производ! 
11. кравјо млеко 
12. овчо млеко 
13. млеко козјо 
14. кисело млеко кравјо 
15. кисело млеко овчо 
16. конзервирано млеко — прав 

(кутии) 
17. павлака 
18. кајмак постар 
19. маслац од павлака 
20. полномастен трапист 
21. ементалер швајцарски тип 
22. кашкавал по лу масен 
23. српско бело сирење 
24. сомборско сирење 
25. други острења 

XV. Јајца 
26. јајца од кокошки 
27. јајца од вар 
28. смрзнати јајца 

160 
17 
15 

лит. 7 
>» 6 

ци 
лит. 150 

160 
140 
210 
185 
175 
200 
230 
150 
150 

• 150 
150 
200 
250 
180 
250 
200 
180 
160 
70 

т 
200 

200 
150 
140 
150 
150 
140 

80 

кг 40 
» 40 

40 
40 

>» 60 
млеко 

лит. 5 
7 
5 

20 
» 25 

парче 120 
кг 120 

)» 40 
180 

а 85 
}У 85 
»» 100 

35 
»» 95 
»» 40 

парче 5 
5 

кг 90 
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, ХУК Производи од заклан добиток 
129. говедско месо свеже кг 
130. телешко месо свеже 
131. овчо месо свеже 
132. јагнешко месо снеже 
133. козјо месо свеже 
134. јвречко месо свеже 
135. свинско месо свеже 
136. конско месо свеже 
137. живинско месо свеже 
138. изнутрице свежи 
139. џигер од гуска 

XVII. Маснотии 
144). свинска маст кг 
141. маст од гуски 
142. пршки за јадење (чварки) „ 
143. лој за јадење, суров 
144. лој за јадење топен „ 

XVIII. Производи од месо 
145. сушено свинско месо кг. 
146. сушана сланина 
147. сушено свинско месо без коски 
148. сушено говедско месо 
149. сушено овчо месо 
150. сушено козјо месо 
151. зимска салама „Гавриловић' 
152. зимска салама „Клефиш1' 
153. летна салама 
154. мортадела оригинал кулен 
155. домашни колбаси 
156. хреновки 
157. сафада да 
158. шваргла 
159. крвавици — конзерви 
160. џигерњачи — конзерви 
161. ка-вурма — конзерва 
162. свински паприкаш — конзерва 
163. говедски гулаш — конзерва 
164. телешки паприкаш — конзерва 
165. разни паштети — конзерва 
166. конзерви од месо Со зарзават 

XIX. Риби и преработки од риби 
167. шаран к г , 
168. сом 
169. смуѓ 
170. кечига 
171. штука 
172. Јагула 
173. моруна 
174. јесетра 
175. перки ја 
176. укљева 
177. друга риба 
178. пастрмка 
179. ракови 
180. модра риба 
181. каменици 
182. школки 
183. сардини во зејтин — конзерви 

од 100 гр. парче 
184. скуша во зејтин — конзерви 

од 100 гр. » 
185. туњевина во зејтин — конзерви 

од 10 гр. »» 
186. паштета од риба мг 

45 
5Г> 
40 
50 
40 
45 
50 
40 
80 
25 

100 

42 
50 
25 
21 
41 

40 
40 
44 
30 
28 
25 

120 
110 
70 
60 
50 
60 
60 
44 

100 
100 
50 
80 
70 
80 
70 
50 

20 
27 
30 
35 
15 
35 
35 
35 
8 
8 

10 
35 
35 
20 
30 
30 

40 

30 

30 
100 

187. кавијар 2.200 
188. филети во зејтин — конзерви 

од 100 грами парче 40 
XX. Мироѓии 

189. мелена пиперка — полуслатка кг 90 
190. ловорово лисје 100 
191. ким 100 
192. карамфилиќи . 100 
193. мушкат орашчићи парче а 
194. бибер во зрно кг 1.000 
195. бибер — замена 150 
196. цимет 800 
1-97. цимет — замена 350 
198. најгевирц „ ЗОО 
199. ванили прашок 500 
200. ванилин шипка 12 
201. желатин кг 80 
202. руски чај м 1.000 
203. замена за чај и 250 
204. прашок за пециво »» 200 
205. пудинг прашок >« 200 
20Ѕ. сода бикарбона 50 
207. кујнска сол II 6 

XXI. Зарзават 
208. компир рин кг 25 
209. компир есенски 7 
210. грав • 1 20 
211. боранија м 12 
212. грашок зелен млад <1 17 
213. грашок во зрно сув »» 12 
214. лешта 25 
215. патлиџани и 15 
216. пиперки »» 15 
217. модри палиџани и 20 
218. дињи »» 20 
219. лубеници >1 20 
220. тиквички 12 
221. краставици и 15 
222. шаргарепа и 10 
223. макдонос 15 
224. целер >» 20 
225. папирна« м 10 
226. рдоквички Ј» 70 
227. рдокви II 12 
228. цвекла »1 12 
229. рен II 50 
230. кромид II 10 
231. бел лук »1 20 
232. зелка 1> 6 
234. кељ И 40 
234. карфиол и 30 
235. келераба „ 15 
236. зелена салата 1» 12 
237. спанаќ и 12 

XXI!. Овоштие 
23& Јаболки II 20 
239. круши 30 
240. дуњи II 30 
241. сливи шџ 15 
242. -најсин II 25 
243; праски м 60 
244. црешми и 25 
245. вишни и 20 
246. орев во лушпа и 50 

,247. ореви чисти и 200 
248. костени т 50 
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249. лешници 
250. рибизли 
251. огрозда: 
252. малини 
253. канин ки 
254. јаболки 
255. бадеми 
256. маслинки 
257. суви смокви 
258. лимуни 
259. порто ка ли 
2Т1 ман да рини 
261. рокчиња 
262. .нар 
263. грозде 

> 3) По предните пени ке се пресметаат укалкули-
саните видови и количини!е на материјалот во калку-
лациите на угостителските услуш и ке се искажуваат 
во колоната под назив „калкулација со постојани цени 
на материјалот" на планската односно пресметковната 
калкулација. На така доби в ен нот износ на трошковните 
на материјалот со додавањето на износот од платите 
на техничкиот персонал се применуваат определените 
стопи на амортизацијата, режијата и редовната до-
бивка. " 

4) Доколку: државните угостителски претпријатија 
односно дуќаните преработуваат и некои други ви-
дови на материјал, за кои што со ова решение не се 
определени постојани цени, ке се земаат во оглед це-
ните на материјалот по кои што дејствително прет« 
пријати1:го го набавило материјалот, или по кои ипо 
предвидува дека ке биде во можност да го набави. 

5) Ова решение влегува во сила со денот па обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ке се при-
менува од 1 јуни 1950 година. Државните угостител-
ски претпријатија ке извршат пресметка на материја-
лот за минатиот период во срок од 30 дена после вле-
гувањето во сила на ова решение. 

Бр. 5861 
25 октомври 1950 година 

Белград 
.Министер иа Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот да туризам 
и угостителство, 

Станоје Симиќ, е. р. 
Согласен, 

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

Осман Карановиќ, е. р. 

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

лепрафско-телефонската тарифа, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ НОВА РЕДОВНА 
ПОШТЕНСКА ФРАНКО МАРКА ОД 16 ДИНАРИ 

Новото издание на редовните поштенски франко 
марки со слики со мотиви од стопанството, од кое 
што -поодделни вредности постапно се пуштаат во 
промет почнувајќи о д 1 септември 1950 година* се 
дополнува уште со една марка во вредност од 16 ди-
нари. 

Сликата на оваа марка претставува мотив од обла-
ста на земјоделието (индустриски растенија). Бојата 
на марката е модро-сина. Натписот „ФНР Југосла-
вија" стои горе на кирилица а долу на латиница, до-

дека ознаката на вредноста со „Дин" на латиница 
стои во горниот десни. агол. 

Бр. 20.207 
27 октомври 1950 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ; 

др Заим Шарац, е. р. 

Комитетот за заштита на народното здравје иа 
Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување со не-
верниот текст, установил дека во текстот на. Правил-
никот за основањето, составот- и работењето на лекар-1 

ските комисии објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", 
бр. 62 од 1 ноември 1950 година, се поткрале долу 
наведените грешки, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОСНИВАЊЕМ), СОСТАВОТ 

И РАБОТЕЊЕТО НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 
Во чл. 18 ст. 2 во 4 ред на место зборот „специ-

јалните" треба да се стави зборот „специјалистичките". 
Во истиот- член, ставот 3 во 6 ред место зборот 

„кои1" треба да се стави „кон". 
Бр. 11941. — Од Комитетот за заштита на народ-

ното здравје на Владата на ФНРЈ, 4 ноември 1950 го-
дина. 
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Сојузниот уред за цени, по извршеното правну-
©але со изворниот текст, установил дека во текстот 
на Решението за определување на пониската един-
ствена цена во продажбата на мало за нормалниот 
портланд цемент од стовариштето на задружните ра-
ботиш сојузи, со важност на целата територија на Фе-
деративна Наводна Република. Југославија, објавеа во 
„Службениот лист на ФНРЈ", бр. 62 од 1 ноември 1950 
година, се поткрале долу наведените грешки, и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОНИ-
СКАТА ЕДИНСТВЕНА ЦЕНА ВО ПРОДАЖБА НА 
МАЛО ЗА НОРМАЛНИОТ ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТ ОД 
СТОВАРИШТЕТО НА ЗАДРУЖНИТЕ РАБОТНИ СО-
ЈУЗИ, СО ВАЖНОСТ НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА 

ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Во точ. 3 ст. 2 под г), место зборовите: „станица-
пристаништето од стовариштето на купувачот", треба 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне невине" Службени лист на Народна Ре-

публика Хрватска во бројот 47 од 16 септември 1950 
година објавуваат: 

Одлука за разрешување од должноста членовите 
на Владата на. НР Хрватска; 

Одлука за разрешување од должноста членовите 
на Президиумот на Сабо:рот на Б Р Хрватска; 

Одлука за реконструкција на Владата на НР Хр-
ватска; 

Одлука за избирање членови на П р е з и д и у м ! на 
Саборот на НР Хрватска; 

Одлука за доделување вонредна постојања месеч-
на помошт на Стојановић Јосип; 

Одлаука за распуштањето на Саборот на НР- Хр-
ватска од првото свикување; 

Указ за заклучувањето на VIII редовно заседание 
на* Соборот на НР Хрватска и за распуштањето на Са-
бором на. НР Хрватска; 

Решение за именување членови на Комисијата на 
д раок-в ната контрол а на НР Хрватска.-
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да стои: „станицата-(Пристаништето до стовариштето 
на купувачот". 

Бо точ. 4 ст. 1, место зборовите: „истоварна ста-
ница на .пристаништето", треба да стои: „ис тов арна 
станица-пристаништето". 

Бо точ. 4 ст. 2, место зборовите „Начално не мо-
раат да се признаваат", треба да стои; „Мачалио не 
Можат да се признаваат". 

Бр. 2232. — Од Сојузниот уред за цени, И ноем-
ври 1950 година. 

ПОВИКУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТА 
за 1951 година 

Се известуваат сите претплатници на »»Слу-
жбениот лист на ФНРЈ9*, дека претплатата за 
1951 година ке изнесува 350 (триста педесет) 
динари за еден примерок, а не ЗОО како што е 
минатиот пат погрешно објавено. 

Претплатата се полага унапред за целата 
година со приложената чековна уплатница, која 
што му е приложена на „Службениот лист на 
ФНРЈ", бр. вз, и тоа за целата година на текућа 
сметка 101-900.880 кај Народната банка на ФНРЈ. 
Централата за НР Србија, Белград* Доколку 
претплатата се испраќа со вирмански чек, треба 
да се пренесат на вирманскиот налог сит« дода-
тоци од грбот на нашиот чек што ви е испратен 
со минатиот број. 

На секој, ко) што не ја обнови претплатата 
до 25 декември нк текуќата година ке му се за-
пре отпремање^ иа Листот од ! јануари 1951 
година. 

Ако ве претплатува за 1951 година нареде -
ниот орган, треба овој да го известите веднаш 
за тоа, како би извршил претплата за Вас на 
време. 

Барања за наголемување бројот на ири« 
мероци, по правило, нема да се уважуваат. 

Во случај да се испрати на име претплата 
поголем изное, разликата нема да се враќа, туку 
ке се засметува како аконтација иа претплата за 
1952 година. 

Ако има вешто да се примети или јави 
доволно е Да се напише тоа на грбот од чекот. 
Одвишно бн било, спрема тоа, да се пише и 
да се прават непотребни издатоци. Во препи-
ената треба секогаш да се повикувате на ва-
шиот претплатен број. 

Доколку претплатата треба да се наплати 
од вашата текуќа сметка, односно акредитив 
молиме да ни ја доставите веднаш банковната 
врска (бројот на акредитивот). 

С О Д Р Ж А Ј 
Страна 

582. Решение за дополнувањето на решението за> 
наголемување бројот на индустриските про-
изводи што влегуваат во сојузното обезбеде-
но снабдување и за начинот до купување 
на тие производи ша куповните или парични-
те бонови — 1017 

583. Решение за отстапување на Сојузниот хиги-
енска институт и Сојузниот епидемиолошки! 

Страна 
институт во надлежност на Владата ла Н:Р 
Србија — _ 1017 

584. Правилник за изменувања и дополнувања на 
Правилникот за општата евиденција на ка-
дровик во сојузните надлештва, установи 
и претпријатија — — — 1017 

585. Правилник за изменувања и дополнувања на 
Правилникот за пограничната зона — — — 1018 

586. Напатствие за склучување договори за пре-
воз на стоките во 1951 година — — — — 1018 

587. Напатствие за изменување и дополнување на 
Напатствието за разврнувале на потроша-
ч к е во потрошачки категории на сојузното 
обезбедено снабдување — — — — 1021 

588. Напатствие за пресметка и наплата на разли-
ката во цената на семето од крмш;тс и гра-
динарските растенија во економската 1949/50 
година — — — — — — — — 1024 

589. Напатствие за изменувања и дополнувања на 
•Напатствието за спроведување Уредбата за 
украдувањето работната сила и за ускладу-
вање™ плановите на работната сила со пла-
нот на платниот фонд и со планот на обезбе 
депото снабдување — — 1024 

590. Напатствие за изменување и дополнување на 
Напатствието за наплата и контрола на да-
нокот на шии рит и алкохолни пиј ал Вади — 1031 

591. Наредба за условите за транзит на тутун и 
тутунски преработки, кафе и лекови преку 
територијата на Федеративна Народна Репу-
блика Јзтославија — — 1032 

592. Наредба за оставањето и поднесувањето на 
месечните извештаи на откупните претпри-
јатија и угостителските претпријатија одно-
сно дуќан« — — — — — — 1032 

593. Наредба за социјалното осигурување за ли-
цата на издржување на казните 1037 

594. Решение за нормите на трошење на горивото 
и мазивото за моторите со внатрешно саго-
рување — — — — — — — — — — — 1039 

595. Решение з«а издавање на потрошачки карти 
за индустриската стока на потрошачите од 
ИД-3 категорија за III и IV тромесечје 1950 
година — — — — — — — __ _ 1039 

596. Решение за предавање теретните моторни 
возила од сојузните административни уста-
нови 1040 

597. Решение за Номенклатурата на минималните 
количини за иапорачка директно од произ-
водителите претпријатија на преработувач-
ката индустрија — за гранките на дејноста: 
11 бп, 117п, 119«, 120, 122, 123, 124, 125, 126 
и 313 1040 

593. Решение за ценовникот (индексот) на посто-
јаните цени ш прехранбениот материјал што 
се преработува односно опслужува во уго-
стителството — — — — — — — — 1041 

599. Решение за пуштање во течај нова редовна 
поштенска франко марка од 16 динари — 1041 

Исправка на Правилникот за основањето, составот 
и работењето на лекарските комисии — — 1041 

Исправка на Решението за определување на по-
ниската. единствена цена во продажба на 
мало за нормалниот портланд цемент од сто-
вариштето на задружните работни сојузи, со 
важност на целата територија на Федератив-
на Народна Република Југославија 104| 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр« 20. 
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