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159. 
Врз основа на членот 4 и 8 од Уредбата за гео-

детската струка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 64 /47) , 
а во согласност со Претседателот на Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Владата 
на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИПРАВНИЧКАТА СЛУЖБА, 
СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И КУРСЕВИ НА СЛУЖБЕНИ-

ЦИТЕ о д ГЕОДЕТСКАТА СТРУКА 

Во Правилникот за приправничката служба, струч-
ните испити и курсеви на службениците од геодет-
ската струка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/48) се 
извршуваат изменуван,а и дополнувања, така пречи-
стениот текст да гласи: 

ПРАВИЛНИК 
з а п р и п р а в н и ч к а т а с л у ж б а , с т р у ч н и т е испити и 
к у р с е в и на с л у ж б е н и ц и т е о д г е о д е т с к а т а с т р у н а 

I. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 

Член 1 
Лицата што влегуваат прв пат во д р ж е н а слу-

жба, и тоа во геодетската струка а немаат стручна' 
спрема за вршње работи на званнето помлад геометар 
и помлад геодетски инженер, се примаат во струката 
како приправници. 

Приправничката служба за званијата од претход-
ниот став трае две години. 

Во оправдани случаи по молба на приправникот 
може да с,е продолжи приправнич-киот стаж за шест 
месеци. 

Член 2 
За подобро запознавање со работите на звапијата 

за кои што се подготвуваат, приправниците за зачин-
ето помлад геометар го издржуваат приправничкиот 
стаж во една од следните групи на работи од геодет-
ската струка: 

1) геодетско"топографска, 
2) фонограметр не на, 
3) картографска, 

а приправниците за званието помлад геодетски инже-
нер, во една од следните групи на работи: 

1) г е о д ет с ко-а с троном ек а, 
2) фотограметриска, 
3) картографска. 
4) гравиметриска. 
Во текот на приправничката служба приправни-

ците што работат на работите од геодетско-топограф-
ската односно геодетско-аетрономската, фотограметри-
ската и гравиметриската група, треба да бидат 14 ме-
сеци на теренски работи, а останатото време на струч-
локанцелариски работи, Приправниците што работат 
на работите од картографската група, го издржуваат 
целиот стаж на стручно-канцелариски работи. 

Член 3 
Надлежниот старешина или од него определениот 

службеник ќе врши контрола како се извршува при-
правничкиот стаж. ' 

Раководителите на секцнпте односно на работилн-
ицата при кон што се навоѓа на работа приправникот,, 
ќе вршат постојана контрола на извршувањето на шН^ 
правничкиот стаж. 

Контрола се состои од прегледувањето на терен-
ските и канцелариските работи што ги врши приправ-
никот. 

За да се спроведе полесно контролата, ќе се води 
за секој приправник контролен лист на приправнич-
киот стаж. Во контролниот лист ќе се внесуваат овие 
податоци: на кои геодетски1 работи, под чие раково-д-
ство, во кое време и со каков успех работел приправ-
никот. 

Контролниот лист го водат раководителите од сек-
цинте односно од работилиштата при кои што сс из-
вода на работа приправникот. 

II. СТРУЧНИ ИСПИТИ 
а) Стручни испити за приправници 

Член 4 
Приправниците за помлад геометар и помлад гео-

детски инженер здобиваат право на полагање на стру-
чниот испит но исполнувањето на стажот. 

По исклучение, ако е приправникот доволно спре-
мен за полагање на испитот, може да го полага стру-
чниот испит веќе по истекот на 18 месеци на приправ-
ничкиот стаж. 

Член 5 
Приправниците за званијата споменати во претход-

ниот член можат да го повторат стручниот испит 
два пати. 

Приправниците што не го положиле стручниот 
и,спит, можат дополнително да го полагаат по втор 
односно по трет пат во најкраток срок од три месеци. 

Член 6 
Пријава за полагање на стручниот испит приправ-

ниците предаваат до старешината на организационата 
единица при која што се на работа. Во пријавата при-
правниците треба да цитираат на кој начин го издр-
жале приправничкиот стаж, а нивните непосредни ста-
решини ќе го приложат контролниот лист кон прија-
вата. 
I Член 7 

Стручниот испит за званието помлад геометар оп-
фаќа: 

за првата група работи: ннжа геодезија во еле-
ментите на триангулација на вишите редови и на пре-
цизниот нивелман, а осем тоа и применетата геоде-
зија; 

за втората група работи: ниже геодезија и фото-
граметрија; 

за третата група работи: нижа геодезија и карто-
графија (теориска и практична со познавањето на тех-
нологија на издавањето на карти). 

\ 
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Осет тоа, сите приправници за зданието помлад 
геометар ќе полагаат: основни појмови за нормите, за 
планирањето, евидентирањето, организирањето на на-
воденето на геодетските работи, како и службенич-
кото законодавство и организацијата на државната у-
права. 

Член 8 
Стручниот испит за званието помлад геодетски ин-

женер опфаќа: 
за првата група работи: нижа и виша геодезија, 

применета геодезија и практична астрономија; 
за втората група работи: нижа и виша геодезија 

и фотограметр,ија; 
за третата група работи: нижа и виша геодезија 

и картографија (математичка, практична и технологија 
на издавањето карти); 

за четвртата група работи: нижа и виша геодезија 
и гравиметрија со познавање теоријата од обликот на 
земјата. 

Осен тоа, сите приправници за з банкет о помлад 
геодетски инженер ќе полагаат: основни појмови за 
нормите, за, планирањето, евидентирањето, организира-
њето нзводењето на геодетските работи како и слу-
жбеничкото законодавство и организацијата на држав-
ната управа. 

Член 9 
Испитот е писмен, устен и практичен. 

Член 10 
Практичниот дел на испитот за званието помлад 

геометар и помлад геодетски инженер се состои во 
тоа што ќе извршат приправниците помали самостојни 
задачи на теренот од областа на групата работи на 
кои што го издржале приправничкиот стаж, осем при. 
правниците што работат на работете од картограф-
ијата група, ч,ии што практични задачи мораат да би-
дат од применетата картографија. 

Пред закажувањето на испитите испитната коми-
сија им дава на приправниците задачи во смисла на 
ставот I и го определува срокот за нивното извршу-
вање. Овој срок не може да биде подолг од триесет 
дена. 

По изв,ршената задача приправниците ги предаваат 
своите работи на испитната комисија која врз основа 
на нивниот резултат ќе оценува дали ќе се пуштат при-
правниците да го полагаат усниот и писмениот дел на 
испитот или ќе се смета дека не го положиле струч-
ниот испит. 

Во рамките од усниот дел на испитот приправни-
ците ќе даваат објаснувања и одговори на прашањата 
што им ги поставуваат членовите на комисите во вр-
ска со нивната работа од ставот I. 

Член 11 
Писмениот дел на испитот за званието помлад ге-

ометар се состои за сите групи од две задачи од гео-
детското сметање во врска со иижата геодезија и 
една задача во врска со спецнјалноста на односната 
група на работи. 

Писмениот дел на испитот за званието помлад ге-
одетски инженер се состои за сите групи од две за-
дачи од геодетското сметање во врска со вишата гео-
дезија, и од една задача во врска со специјалности на 
односната група. 

Писмениот дел на испитот трае за званиедо помлад 
геометар вкупно 12 часа, а за зданието помлад гео-
детски инженер вкупно 16 часа. 

По положениеот писмен дел кандидатите ќе го по-
лагаат усниот дел на испитот. 

Член 12 
Испитот се полага пред исп,итна комисија, која 

Секоја година ја именува раководителот на Главната 
геодетска управа односно раководителот на геодет-
ската управа на народната република. 

Комисијата се состои од претседател к четири 
члена, со тоа што раководителот на Главната геодет-
ска утрава, односно раководителот на геодетската у-
права на народната република дополнително ќе ја по-
полнува комисијата со потребгн број членови, како 
би биле сите предмети заста-п-ени со стручни испиту-
вачи. 

Член 13 

Членовите на комисијата се службеници на Глав-
ната геодетска управа, односно иа геодетските управи 
на народните републики или на претпријатијата што 
се под нивна стопанска управа, а можат да бидат и 
стручњаци од други организациони единици и уста-
нови (факултет , високи школи, научни установи и 
слично). 

Член 14 
Целокупната администрација во врска со полага-

њето на испитот ја врши записничарот а испитната 
комисија, определен од раководителот на персоналната 
служба од Главната геодетска управа, односно од ра-
ководителот на персона дната служба на републичката 
геодетска управа. 

Член 15 

Исп,итната комисија по завршеното испитување го 
оценува кандидатот со оцени: 2 (слаб), 3 (добар), 4 
(многу добар), 5 (одличен). 

Конечна оцена се дава врз основа на постигна-
тиот резултат на практичниот, писмениот и усниот дел 
на испитот. 

По положениот испит испитната комисија му из-
дава на приправникот сведоџба. 

Член 16 
Ако приправн.икот не положи на испитот едеп или 

два предмета од предвидениот материјал може да ги 
полага во срок од 1—2 месеца. 

Ако приправ.никот ни тогаш не ги положи овие 
предмети ќе се смета дека не го положил испитот. 

Член 17 
Приправникот што започнал да го полага испитот 

па се откаже од полагањето ќе се смета дека не го 
положил. 

Член 18 
За случај на потреба, приправниците за званиетв 

помлад геодетски инженер на служба кај установите 
на народните републики можат врз основа на одобре-
нието од раководителот на Главната геодетска управа 
по претходен предлог од старешината на геодетската 
управа на наро-дната република, да го полагаат струч-
ниот испит пред комисијата при Главната геодетска 
управа. 

Член 19 
По положениот испит приправниците ќе се распо-

редат во аванието помлад геометар, односно во зва-
нието помлад геодетски инженер. 

Член 20 
Стручниот испит ќе се полага кај Главната гео-

детска управа односно ка ј геодетската управа на на-
родната република. 

Испитите ќе се одржуваат во април и ноември 
месец, а по потреба можат да се закажат и во други 
срокови. 



Среда, 28 март 1951 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 16 - Страна 259 

Чле-н 21 
На приправници-те може да им се одобри отсуство 

најповеќе 15 дена за огревањето за испит, до-колку 
по-стои потреба за тоа. Ако -приправникот неоправдано 
се откаже од полагањето на ст.ручниот полит отсу-
ството му се засметува во годишниот одмор. 

Ова отсуство може да се одобри само за првото 
полагање на испитот. 

Член 22 
Ма приправниците што полагаат стручен и-спит вон 

о-д местото на службозањето им припаѓа днев-ница и 
право ма накнада ма патните трошкови од местото на 
службовањето односно од местото во кое што се на-
вела на работа до седиштето на комисијата и назад. 
Оваа накнада се дава само за првото полагање на ис-
питот. 

Дневниците и патните трошкови паѓаат на терет 
на организационата единица при која што е на слу-
жба кандидатот. 

Ако приправникот без оправдана причина недојде 
да го полата испитот или се откаже од веќе започна-
тиот испит, нема право на дневници и на накнада на 
патните тро-шкови. 

б) Стручни испити за заднината за кон што не постои 
приправничка служба 

Член 23 
Во геодетската струка осем стручните испити за 

приправниците постоат и следат стручни испити за 
добивање гвание: 

а) за званието помошен геодетски цртач; 
б) за авапието помлад катастарски референ.т; 
в) за званието геодетски советник', кога ќе го 

д ,-бие виши геометар I класа. 

Член 24 
Во зѕанпето помошен геодетски цртач можат да 

се назначат лицата што провеле најмалку три месеца 
со успех на курсот од геодетско цртање. 

Помошниот геодетски цртач должен е да го ,за-
врши курсот и да го полата завршниот испит во срок 
Од д-занаеег месеци. 

Член 25 
Во зданието помлад катастарски референт можат 

да се назначат лицата со завршен ку,рс за зданието 
помлад катастарски референт или со курс за геодет-
ски помошници. 

Член 26 
Положениот завршен иопит на курсот од геодет-

ското цртање и на курсот за зданието помлад ката-
старски референт или геодетски по-мошник се смета 
како положен стручен испит за зданието помошен гео-
детски цртач односно помлад катастарски референт. 

Член 27 
Виши геометри I класа што се истакнуваат со сво-

јата висока научна и стручна опрема, можат да се на-
значат во званпето геодетски советник после положе-
ниот испит. 

На испит може да се пушти вишиот геометар I 
класа кој се истакнал особено: 

а) со организирањето и раководењето на рабо-
ти од поголем опсег при што применуваа нови при-
добивки на науката или нови методи за работа; и 

б) со теоретски работи од областа на геодет-
ската наука. 

Одлука за пуштањето на испит донесува -раково-
дителот на Главната геодетска уп-рава, односно рако-
водителот на геодетската управа на народната реп-у-
блика не предлог од стручната комисија. 

Член 28 
Испитот за геодетски советник се состои во тоа 

што кандидатот ќе разработи организационо а стручно 
една поширока проблема од областа на геодетската 
деј-ност и оваа работа ќе ја брани пред определена ко-
ми-сија. 

Член 29 
Испитот за званнето на геодетски советник се по-

лага пред комисија од пет члена која се именува пз 
укажана потреба од раководителот на Главната гео-
детска управа односно од раководителот на геодет-
ската управа на народната република. 

Членовите на комисијата се службеници на Глав-
ната геодетска управа односно на геодетските управи 
на народните републи-ки, службеници на претпријати-
јата под нивна стопанска управа, или службеници на 
други организациони еди-ници и у-станови. 

Еден член на комисијата мора да биде професор 
на геодетскиот отсек на техничкиот факултет (на тех-
ничката велика школа). 

Член 30 
Ако геодетската управа на народ-ната република 

поради недостаток на соодветни стручњаци не би мо-
жела да соста-ви 'комисија од претходниот член, репу-
бличките службеници ќе полагаат испит за гео-детски 
советник пред соодветната -комисија на Главната гео-
детска управа, врз основа на одобрение о д раководи-
телот од Главната геодетска управа а по претходен 
предлог од ра-ково-д-ителот на геодетската управа на 
народната република. 

Член 31 
По приемот на пријавата од кандидатот за испит 

за зданието геодетски советник, комисијата му дава 
определена задача и го определува срокот до ко ј што 
треба да ја изработи задачата. 

По завршената работа кандидатот ја предава на 
комисијата на оценка. 

Ако биде работата поволно оценета, кандидатот ќе 
дава усно објаснувања и одговори по прашањата што 
во врска со неговата работа му ги поставуваат члено-
вите -на комисијата. 

Комисијата ќе цени да ли го положил кандидатот 
испитот особено според покажаното познавање на 
проблематиката од својата струка во врска со стопан-
ската дејност. 

Оце-ната на комиси-јата гласи: ,,ПОЛОЖИЛ" или „не 
положил". 

По положениот испит комисијата му издава на 
кандидатот оведоџба. 

III. СТРУЧНИ КУРСЕВИ ЗА ДОБИВАЊЕ ЗВАНИЕ ВО 
СТРУКАТА 

а) Видови на курсевите и нивна работа 
Член 32 

Во геодетската струка можат да се образувааг 
стручни курсеви од понизо-к ранг за добивање анание. 

Од понизок ранг се курсевите за званијата: помо-
шен геодетски цртач и помлад катастарски референт. 

Член! 33 
Курсевите се состоат од теоретска и практична 

обука. 
Теоретската обука ги опфаќа предметите од стру-

ката и предметите од општото образование. 
Теоретската обука се врши исклучително вон од 

работн-ото време, додека практичната обука може да 
се врши и во работ-ното време. 

Чле-н 34 
Курсот за геодетски цртани трае една година, и 

тоа п-рвите три месеца слушателите го слушаат пред 
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да влезат во служба, а останатото време можат да го 
слушаат курсот од производството. 

На овој курс се предаваат следни стручни пред-
мети: картографско цртање, картографија, топограф-
ско и техничко цртање, технологија за издавањето на 
карти и за познавање со геодетските планови и карти. 

Член 35 
Курсот за помлади катастарски референти трае 

една година. 
На овој курс се предаваат следните стручни пред-

мети: основи на нижа геодезија, геодетски вежбања, 
и-зработка на планови и сметање на поврвнина из.ра-
ботка и одржување на катастарски операт, одржување 
па премери, аграрни операции и техничко пишување. 

Член 36 
Раководители на курсеви и преподаватели за по-

одделни предмети определува раководителот на Глав-
ната геодетска управа, односно раководителот на ге-
одетската управа на народната република. 

б) Испитна комисија 

Член 37 
На крајот на курсевите за геодетски цртачи и по-

млади катастарски референти слушателите го полагаат 
испитот пред испитна комисија. 

Ако слушателите на испитот не положат еден или 
два предмета можат дополнително да ги полагаат за 
три месена. 

Член 38 
Испитните комисии од претходниот член се состоат 

од пет лица, а ги назначува раководителот на Главната 
геодетска управа односно раководителот на геодет-
ската управа на народната република. 

При испитувањето на кандидатот ќе влегува за 
секој предмет во составот на комисијата и стручен 
испитувач за тој предмет. 

При оценувањето на кандидатот за случај на по-
делба на гласовите одлучува гласот на претседателот. 

Испитната комисија го оценува курсистот на ист 
начин како при полагањето на стручните испити. 

Член 39 
По положениот испит комисијата му издава на 

кандидатот сведоџба за завршениот курс, во која што 
мора да се означи дека завршниот испит на курсот 
се смета како положен стручен испит за односното 
звание. 

Член 40 
Испитот за званието помошен геодетски цртач е 

устен за сите предмети, а за предметите картографски 
телеграфско и техничко цртање е и практичен. 

Член 41 
Испитот за званието помлад катастарски референт 

е практичен, писмен и устен. 
Практичниот дел на испитот се состои во тоа што 

кандидатот ќе изврши помали самостојни работи од 
катастарските операции. 

Писмениот дел на испитот се полага о-д пишување 
и спроведување на измените настанати во текот на 
одржувањето на катастарскиот операт. 

Усно се полагаат сите предмети. 
Кандидатите ќе го полагаат писмениот и усниот 

дел на испитот по положениот практичен дел на ис-
питот. 

Член 42 
Испитната комисија може да ослободи од пола-

гање на поодделни предмети лица што на некој пора-
нешен курс или во школа со соодветен ранг ги поло-
жите со успех овие предмети, 

в) Време и Место на одржувањето на курсевите и 
полагањето на испитите 

Член 43 
Курсевите по овој правилник се одржуваат кај 

Главната геодетска управа во Белград, односно ка ј 
геодетските управи на народните републики, а исто 
така и испитите на крајот на курсевите. 

Времето на одржувањето на курсевите и на испи-
тите го определува раководителот на Главната геодет-
ска управа односно раководителот на геодетската упра-
ва на народната република. 

г) Трошкови на курсевите, надзор и евиденција 
Член 44 

Трошковнте на курсевите ги сноси Главната гео-
детска управа, односно геодетската управа на народ-
ната република. 

Надзор над работењето на курсевите вршат орга-
ните на лерсоналната служба на Главната геодетска 
управа односно на геоодетската управа на народната 
република. 

д) Повремени курсеви за усовршување па 
службениците 

Член 45 
Раководителот на Главната геодеска управа одно-

сно раководителот на геодетската управа на народната 
република може да определи повремено да се одржу-
ваат курсеви за стручно усовршување на службени-
ците од соодветната струка односно од соодветно 
звание. 

План за работа и за организација на курсевите од. 
претходниот став определува за секој курс одделно 
раководителот на Главната геодетска управа, односно 
раководителот на геодетската управа на народната ре-
публика. 

Врз основа на овие курсеви не може да се здобие 
здание, но тие се земаат во оглед за да се добио по-
високо звание. 

IV. ПРЕМИН ОД СТРУКА ВО СТРУКА 
а) Премин на приправници од струка во струка 

Член 46 
При премин од друга струка во геодетска струка, 

потребно е да ја има приправникот стручната односно 
школската спрема што е пропишана за геодетска стру-
ка и на крајот на определениот срок да го положи 
стручниот испит. 

На приправникот може да му се призна порана 
издржаната приправничка служба, а должината на ста-
жот во тој случај се определува според сродноста на 
работите од поранешната и од геодетската струка, 
како и според степенот на спремноста на приправни-
кот за полагање на испитот, со тоа вкупната приправ-
ничка служба да не може да биде пократка од 2/3 на 
приправничката служба од геодетската струка. 

Приправникот по извршениот премин нема да ги 
полага оние предмети што ги положил на поранешниот 
стручен испит. 

Член 47 
На приправник од геодетската струка шт 0 ја на-

пуштил државната служба подолго од една година, па 
во сро-к од пет години се врати во иста струка, му се 
признава во приправничката служба по-ран у нздржано-
то време во тоа својство, со тоа што мора како при-
правник да биде до полагањето на испитот уште година 
најмалку. 

На приправник што положил стручен испит пред 
да му престане службата, ќе му се признае положениот 
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испит при враќаното во служба, ако прекинот не бил 
подолг од осум години, 

б) Премии на службеници од струка во струка 
Член 48 

Премин од друга струка во геодетска струка се 
,^зволува ако службеникот што преминува има струч-
на спрема предвидена за соодветното здание на геодет-
ската струка и ако на крајот од определениот срок 
го положи стручниот испит. Срокот за полагањето на 
овој испит не може да биде пократок од три месеца 
нити подолг от една година. т 

Службеникот нема да ги полага во геодетската 
струка оние предмети што ги положил во поранеш-
ната струка. 

Ако при преминот од друга струка во геодетска 
струка добие службеникот некое повисоко звание за 
кое што не е пропишан стручен испит, ќе го полага 
стручниот испит што е предвиден за почетното зва-
ние од определената група званија. 

V.. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Главната геодетска управа ќе пропише напатствие 

за полагање на стручните испити со подробно раз-
работена програма. 

Член 50 
Со денот на влегувањето во сила на овој правил-

.ник престанува да важи Правилникот за приправнич-
ката служба, стручните испити и курсеви на службе-
ниците од геодетската струка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/48) и Напатствието за спроведување 
Правилникот за приправничката служба, стручните 
испити и курсеви на 'Службениците од геодетската стру-
ка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 109/49). 

Член 51 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 900 
15 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата па ФНРЈ 

Генерален секретар на Владата на ФНРЈ, 
Љубодраг Ѓуриќ, с. р.. 
Согласен, 

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

160. 
Врз основа на чл. 13 од Уредбата за елементите 

на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на ра-
ководството и централниот фонд на државните инду-
стриски производители^ претпријатија од локална зна-
чење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/48), а во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА РЕГРЕС ВО ЛОКАЛНОТО СТОПАНСТВО 
1) Производителните претпријатија под стопанска 

управа на локалните органи (во натамошниот текст 
претпријатија) можат, при условите пропишани со ова 
напатствие, да остваруваат нешади (регрес) по след-
ните основи: 

а) за разликите во Делите на репродукциони!е 
материјали; 

б) за разликите помеѓу пониската единствена 
и индивидуалната планска цена; 

в) за платениот подзоз. 

I. Регрес за разликите во цените на репродукциони 
материјали 

2) По основот на разликата во цените на реп,ро-
дукциони материјали на претпријатијата им припаѓа 
регрес во случаи кога по планот на расподелбата и 
врз основа на склучените договори ги испорачуваат 
своите производи по определените пониски или нама-
лени единствени цени. 

Накнадата (регресот) ја опфаќа разликата помеѓу, 
набавните цени на репродукционите материјали, т. е. 
повисоките, е.динствени (комерцијални) цепи односно, 
ако се во прашање земјоделски производи, определените 
цени во слободен откуп и пониските единствени цени, 
односно државните (сврзани) цени за репродукциони 
материјали утрошени во производството. 

3) Барањето за накнада (регрес) го поднесуваат 
претпријатијата до филијалата на банката при која 
имаат текуќа сметка, и тоа едновремено со поднесува-
њето на фактурите за наплата на односните испора-
ченн производи по единствените цени. Ова барање го 
потпишуваат раководителот на претпријатието и рако-
водителот на сметководството. 

Барањето за регрес од претходниот став треба да 
содржи: 

а) пресметка на регресот за фактурата; оваа пре-
сметка ја содржи разликата во цената по единица на 
поодделен производ и вкупната разлика за испорачен 
ната количина на поодделен производ; 

б) број и дата на налогот и назив на органот 
на чија диспозиција е извршена н словачката; 

в) ден на испорачката и точна ознака на купу-
вачот кому што ' е извршена нспорачката; 

г) заверени преписи од решението на надле-
жниот орган за одобрената индивидуална планска про-
давна цена на производителот (структура на цената 
по сите елементи) за секој период содржан во фак-
турата. 

Овие заверени преписи претпријатијата ги прило-
жуваат задолжително кога го поднесуваат првото 
регресно барање Во подоцните барања што се одне-
суваат до исти производи се повикуваат само на пре-
писите поднесени порано. Ако се променат индиви-
дуалните плански цени, претпријатијата се должни 
при секое изменување да поднесат нови заверени пре-
писи на решението од надлежниот орган за одобре-
ните нови индивидуални плански продаван цени на 
производителот. 

Откога ќе ја провери точноста на пресметката на 
регресот, како и тоа да ли е согласен регресот со 
прописите од претходниот став, банката го одобрува 
во срок од три дена износот на регресот во корист на 
текуќата сметка на претпријатието, а на терет на 
одделната сметка бр. 800568 - Разлика во цената 
на репродукциони материјали - (тон. 17 до 20 од 
Наредбата за пресметување и уплатување на пазари-
шната добивка и разликата во цените на репродукцио-
ните материјали наменети за локалното производство 
како и за накнадата (регресот) на разликите станати 
во цените при продавањето на стоките од широкото 
трошење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3 "51). 

II. Регрес за разликите помеѓу пониската единствена и 
индивидуалната планска цена 

4) По основот на разликата помеѓу пониската 
единствена и индивидуалната планска цена правото 
на накнада (регрес) им припаѓа на претпријатијата 
кога ги испорачуваат своите производи по пониските 
единствени цени, и тоа: 

а) на претпријатијата што ја применуваат струк-
турата на цената пропишана со Уредбата за елемен-
тите на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на 
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раководството и централниот фонд на државните ин-
дустриски производителни претпријатија од локално 
значеше (,Службен лист на ФНРЈ", бр. 106/48), за 
разликата помеѓу пониската единствена цена намалена 
за рабатот на трговијата содржан во таа цена и ин-
дивидуалната планска цена на производството за од-
носниот производ; 

б) на други претпријатија (осем оние што ја при-
менуваат структурата на цената за сојузните и репу-
бличките претпријатија), за разликата помеѓу пони-
ската единствена цена ,намалена за рабатот на трго-
вијата содржан во таа цена и индивидуалната планска 
придавка цена на производителот (без пазаришната 
добивка) за односниот производ, со тоа да се намали 
последната за разликата во цената на материјалите, 
т. е. за разликата помеѓу повисоките (комерцијални) 
и пониските единствени цени односно помеѓу цените 
во слободниот откуп и државните (сврзани) цени до-
колку е содржана во индивидуалната планска продавна 
цена на производителот и таа разлика. 

Правото на регрес по основот на разликата во це-
ната им припаѓа и на оние претпријатија што произ-
ведуваат суровини, полу.производи и производи (ре-
продукциони материјали) и ги испорачуваат врз осно-
ва на планот на расподелбата (планските квоти) на 
други производителни претпријатија, без оглед под 
чие оаководство се навоѓаат. 

Ако ваквата иепорачка се врши на државни про-
нзводителии прет,пријатија под стопанска управа на 
локалните органи, испорачачите се должни' едновре-
мено со поднесувањето на барањето за регрес за ра-
зликата во цената да извршат и уплата на разликите 
помеѓу повисоките (комерцијални) и пониските един-
ствени цени за суровини и полупроизвод,и (репродук-
циони материјали), по прописите што важат за уплата 
на вакви разлик,и. 

Ако претпријатијата испорачуваат поодделни свои 
производи о,д широко трошење по намалени единстве-
ни це,ни, им припаѓа право на накнада (регрес) за ра-
зликата помеѓу намалените и пониските единствени 
цени по прописите од гл. 111 од Наредбата за пресме-
тување и уплатување на пазаришната добивка и на 
разл,иките во цените на репродукционите материјали 
наменети за локалното производство како и за накнада 
(регрес) на разликите станати в 0 це,ните при прода-
вањето на сто,ките од широко трошење. 

5) Барањето за накнада (регрес) од претходната 
точка, потпишано од ,раководителот на претпријатието 
и шефот на сметководството, го поднесуваат претпри-
јатијата до филијалата на банката при која имаат те-
кука сметка едновремено со фактурата за наплата за 
испорачаните стоки. Кон тоа барање се приложуваат: 

а) пресметка на регресот со податоците за: 
. а а ) пониската единствена цена за единица на се-

кој производ, намалена за износот на рабатот содр-
жан во таа цена; 

бб) индивидуалната ,планска цена на производство-
то (точ. 4 под а) од ова напатствие) односн,о инди-
видуалната планска продавна цена на производителот 
(точ. 4 под б) од ова напатствие) за единица на се-
ко ј производ; 

вв) разликата помеѓу износите под аа) и бб), која 
претставува регрес по единицата на секој производ; 

гг) количината на испорачените производи на се-
ко ј неодделен вид; 

дд) вкупн,иот износ на регресот за испорачената 
количина (износ од гг) за секој вид производ помно-
жен со износот под вв) за секој односен вид прои-
звод; 

6) назначување на датата на испорачката и прет-
пријатието кому се врши ^порачката ; 

в) назначување датата и бројот на диспо,зициите 
и Да издавачот на диспозицијата врз основа на која 
нето е навршена исиорачката; 

г) заверен препис на одобрената структура на 
планските цени од надлежниот орган за цени за оние 
производи што ги испорачуваат претп,ријатијата и по-
датоци за пониските единствени цени. 

Овој документ се приложува кога се поднесува 
првото барање за регрес. Во следните барања прет-
пријатието само се повикува на документот поднесен 
порано. ,При секоја промена на одобрената структура 
на планските цени, подносителот на регреокото барање 
е должен да приложи заверен препис од новата опре-
делена структура на планската цена. 

6) Откога ќе ја провери исправноста на барањето 
регрес, банката го одобрува во срок од три дена 

износот на регресот на текуќата сметка на прет,прија-
тието, а на терет на сметката бр. 800569 — разлика 
во цената на производството на локалното стопанство. 

7) Ако има претпријатието по истата фактура ба-
рање за регрес по основот на разликата во цените на 
репродукционите материјали и за разликата помеѓу 
пониските еди,нствени и индивидуалните плански цени 
(I и II од ова напатствие), тоа поднесува по обата 
основа едно барање за регрес и заверен препис од ре-
шението на надлежниот орган за одобрената индиви-
дуална планска продаваа цена на производителот 
(структурата на таа цена по сите елементи). Регре-
сиото барање во овој случај претставува разлика по-
меѓу индивидуалната продажна цена на производите-
лот намалена за износот на пазаришната добивка и 
пониската единствена цена намалена за определениот 
рабат. Во свој случај барањето за регрес содржи пре-
сметка и податоци предвидени во И точ. 5 под а) до 
в) од ова напатствие. 

III. Регрес за платениот подвоз 
8) По основот на платениот подзоз правото на ре-

грес им припаѓа на претпријатијата кога испорачуваат 
производи по пониските единствени или на-малените 
единствени п род авни цени. Ова барање го опфаќа елмо 
износот на фактичко платените трошкови за подвоз од 
товарната станица на продавачот до најблиската желез-
ничка односно паробродска станица на купувачот. Ако 
е оддалечена товарната станица на продавачот преку 
десет к,илометри од неговото стовариште, барањето 
за регрес ги опфаќа и фактичко платените трошкови 
за превоз од стовариштето до товарната станица, и тоа 
само за далечината преку десет километри. 

Ако се врши превозот на стоките од продавачот 
до купувачот, во недостиг на бродски или железнички 
саобраќај со камио-н, барањето за регрес ги опфаќа 
трошковите за превоз од стовариштето на продавачот 
до стовариштето на купувачот по одбитокот на рела-
цијата од десет километри, и тоа во висина на фактичко 
платените трошкови. Ако е оддалечено стовариштето 
на купувачот повеќе од 10 километри од неговата нато-
варна станица, а во прашање е испорачка на стоки со 
единствени цени во продажбата на мало, продавачот го 
внесува во барањето за регрес и износот на фактичко 
платените трошкови за превоз од истоварната станица 
на купувачот до стовариштето на купувачот. Во сите 
овие случаи трендовите за превоз се примаат само до 
износите предвидени со прописаната -тарифа. 

Правото на рег,рес до овој основ не им припаѓа 
на оние прет,пријатија што ја применуваат структурата 
па цената прописана за сојузните односно републич-
ките претпријатија, б,идејќи да е содржан во таа струк-
тура и просечниот поди озен став. 

9) Барањето за регрес по основот од претходниот 
став го поднесуваат претпријатијата до филијалата на 
банката п,ри која имаат текуќа сметка едновремено со 
односната факту,ра на наплата. Ова барање го потпи-
шуваат раководителот на претпријатието и раководи-
телот на сметководството. 

Барањето треба да содржи: 
а) ознака на отпратните документи (броеви на то-

варните листови и СЛ.)Ј 
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б) наименување и количина на отплатените про-
изводи но поодделните повратни; 

в) дата на опраќањето; 
г) назначување претпријатието односно установата 

по чии налог се врши непо рачката, кому се в-рши и до 
која железничка односно паробродска станица. 

д ) износ на платениот подвозен став по поодделна 
испратка по одбивањето на делот што отпаѓа на делот 
па стоките испорачани за слободна продажба, ако се 
испратени со истата испратка и вакви стоки; 

ѓ) документација ѕа оддалечноста од утоварната 
станица од стовариштето на продавачот, како и за одда-
леченоста помеѓу тоа стовариште и стовариштето па 
купувачот, односно документација за оддалеченоста 
на стовариштето на купувачот од неговата натоварна 
станица, спрема тоа до кој случај од ст. 1 на претход-
ната точка од ова напатствие се однесува барањето за 
регрес; 

е) вкупен износ на платените трошкови за подвоз. 
Под неодделна исплатна се подразбира вкупната 

количина на стоките на сите видови отпратени со еден 
^ п р а т е н документ. 

10) Откога ќе ја прегледа и утврди точноста на 
барањето за регрес, банката го одобрува во срок од 
трн дена износот на регресот на текуќата сметка на 
претпријатието, а на терет на сметката бр. 800570 — 
Подвозен став на локалното стопанство. 

11) Прописите од ова напатствие се применуваат 
и на занаетчиските задруги, на пронзводитељните прет-
пријатија на општествените организации и на приват-
ните занаетчиски дуќани кога ги испорачуваат своите 
производи на начинот и под условите предвидени во 
ева напатствие. 

12) Трговските претпријатија на локалното стопан-
ство кога произведуваат исклучително по планската 
задача, на начинот и под условите предвидени во ова 
напатствие имаат право на регрес како и производи-
телните претпријатија. Ова важи и за претпријатијата 
ед мешовит карактер (производнтелно-трговски). 

13) Барањата за регрес од 1950 година должни се 
претп,ријатијата да ги поднесат до банката при која 
имаат текуќа сметка најдоцна до 30 април 1951 година 
п о прописите од Напатствие^ за регрес во локалното 
стопанство објавено во „Службениот лист на ФНРЈ", 
бр. 38/50. 

14) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува на 
сите нерешени случаи станати од 1 јануари 1951 го-
ди-на, и со него се заменува Напатствието за регрес 
во локалното стопанство објавено во „Службениот 
лист на ФНРЈ", бр. 38/50. 

Бр. 5039 
27 февруари 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 
Согласам 

Министер на Владата на ФНРЈ, 
Претседател на Стопа-нскиот совет. 

Борис Кидрич, с. р. 

161. 
Врз основа на чл. 5, 6 и 8 на Уредбата за снаб-

дување на населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/48) и чл. 1 од Уредбата за изменување и допол-
нување на Уредбата за слободната п-родажба и за це-
ните на стоките од широкото трошење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/51) , во согласност со Претседателот 
на Советот за селското стопанство и шумарство на 
Владата на ФНРЈ и Мини-стерот на финансиите на 
ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ НА ОПШТИТЕ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ 
Општи одредби 

1. Општите земјоделски задруги (во натамошниот 
П801 маруши) по сите андови на снабду-вање врши? 

промет на индустриски и други стоки од широкото 
трошење и на селско стопанските артикли слободно и 
в о духот на задружните правила. 

Задругата работи со своите членови. Задругата 
може да работи и со незадругари без обврска да им 
дава на истите повластици (приоритет во купување, 
пониски цени и сл.) што им ги дава на задругарите. 

Собранието на задругата решава за тоа колку ќе 
имаат задругите продавници за селско стопански про-
изводи и за индустриски стоки. 

2. За-другите и околискиот сојуз на земјоделските 
задруги одлучуваат да ли при околискиот сојуз ќе ор-
ганизираат задружна агенција или претпријатие со за-
дача да набавуваат за сметка на задругите стоки и за 
нивна сметка да врши продажба на селско стопанските 
производи. 

За-дружните агенции од-носно околиските задружни 
претп-ријатија не можат да отвораат сопствени про-
давници за индустриски стоки на мало, а можат да 
имаат продавници за продажба на селско стопански 
производи и на други производи од земјоделските за-
други и од задругарите. 

Како ги продаваат задругите селско стопанските 
производи на своите задругари 

3. Задругите можат да ги продаваат селско стопан-
ските производи од своите задругари: 

а) -непосредно на потрошувачите во своите про-
давници и на тезги на паза-р; 

б) да ги отстапуваат на окол-иската задружна 
агенција односно на претпријатието со цел на прода-
жба за сметка на задругата; 

в) на тргов-ските претпријатија што се занимаваат 
Со промет на селско стопански производи по слободно 
договорени цени. 

Со договорот што е склучен помеѓу задругата и 
трговското претпријатие за продажба на селско сто-
пански производи се регулише и прашањето на амба-
лажата, тра-нспортот, ускладаштувањето и тн. 

4. Ако продаваат задругите селско стопански про-
и-зводи преку своите постојани про-давници по цени 
што се за ист квалитет стока во просек (месечно) по-
ниски за околу 15% од цените на пазарот, зад-ругите 
добиваат бонови на трговијата по сврзани-те цени во 
износ од 15% од вредноста на така продадените сел-
ско стопански производи. 

Боновите на трговијата по сврзаните цени за про-
изводите п-родадени на начинот од претходниот став 
ги добиваат задругите од Народната банка на ФНРЈ 
под истите услови како и селанските работ-ни задруги. 

Добивените бонови на трговијата по о р г а н и т е 
цени задругата ги дели на задругарите сразмерно на 
количината и вредноста на селско стопанските произ-
води што ги предале. 

5. На задругите ќе им се и-здадат бонови на трго-
вијата по с в-рзаните цени во висина и на начинот од 
точ. 4 на о-ва напатствие и за оние количини на селско 
стопански производи што ќе ги продаде задругата 
преку околиските задружни агенции односно прет-
пријатија, кога овие агенции односно претпријатија 
продаваат во своите продавници селско стопански 
производи по пониски це-ни за околу 15% во просек 
од дневните п а з а р н и о т цени за производите од соод-
в е т н и о т квалитет. 

Задружните агенции односно претпријатијата до-
биваат бонови од Народ-ната банка на ФНРЈ на ист 
начин како и задругите. Вака добизени бонови аген-
циите (претпријатијата) ги предаваат на задругите за 
-расподелба на задругарите. 

6. Поверенството на трговијата и снабдувањето 
на околискиот (градскиот) народен о-дбор ќе води 
сметка за тоа на задругите што и-знесуваат на пазар 
селско стопански производи да им се даваат соодветни 
простории за нивните продавници и тезги. 
Како ги набавуваат задругите индустриските стоки од 

широкото трошење 
7. Задругите, задр-ужните агенции и екелиските 

задружни претпријатија можат да набавуваат индуст-
риски стоки од широкото трошење: 
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а) од г р г о с к и те претпријатија на големо и од 
државните трговски претпријатија на мало на целата 
Територија на Федеративна Народна Република Југо-
славија; 

б) непосредно од производителите на целата те-
риторија на Федеративна Народна Република Југо-
слави,ја, 

8. Ако производителиите претпријатија им про-
дадат на задругите индустриска стока од широкото 
трошење непосредно, им ја фактурираат стоката по 
слободно формираните цени. 

Трговските претпријатија на големо им продаваат 
на задругите индустриски стоки од широкото трошење 
по цените што ги формираат слободно според условите 
на пазарот. 

Трговските претпријатија на големо ги продаваат 
стоките на задругите под исти услови и цени како и 
на останатата трговска мрежа. 

Државните трговски претпријатија на мало им 
продаваат на задругите индустриски стоки од широ-
кото трошење на големо По своите формирани про-
давни цени на мало, со тоа што на задругите можат 
да им одобруваат попуст од продавната цена на мало. 
Висината на попустот се утврдува со слободно дого-
Борање помеѓу задругата и државното трговско прет-
пријатие на мало. 
Како ја формираат задругите продавната цена на мало 

за индустриските стоки од широкото трошење 
9. Индустриските стоки од широкото трошење, што 

се во слободна продажба ги продаваат задругите по 
цените што ги формираат слободно според условите на 
пазарот. Управниот одбор на задругата ја определува 
пролеаната цена така, што од - разликата помеѓу набав-
ната и продажната цена на задругата да може да ги 
покрие сите свои трошкови на трговијата. 

Задружните агенции и околиските задружни прет-
пријатија ги подмируваат своите, трошкови на тргови-
јата од провизијата што им ја определува околискиот 
сојуз на земјоделските задруги. 

Остварената разлика помеѓу стварните трошкови 
и постигнатата разлика помеѓу набавната и продавната 
цена претставува добив за задругата. 

Завршни одредби 
10. Ова напатствие влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", на кој ден претста-
вуваат да важат прописите за маржите, за цените во 
слоб-одна продажба и другите прописи што се ' во спро-
тивност со ова напатствие. 

Бр. 4764 
28 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Согласни: 

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

Претседател 
на Советот за селско стопанство и шумарство, 

Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

162. 
Врз основа (на ча. 11 во врска со чл. б од Уред-

бата за финансирањето и финансиската контрола на 
инвестициите од сојузно, републичко и од локално 
значење, („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/48), а во 
согласност со Претседателот на Сојузната планска ко-
мисија, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕТО И ПЛАЌА-

ЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ВО 1951 ГОДИНА 
I. 

1) По прописите од оваа наредба ќе се финанси-
раат и плаќаат: -

а) спрема; 
б) монтажа; 
в) студии и истражувања; 
г) откуп и оштета; 
д) садници и пошумување; 
ѓ) набавка на добиток; и 
е) издигање кадрови. 

II. 
2) Одобрените буџетски кредити и планираните 

вонбуџетоки средства за финансирање на инвестициите 
од точ. I од озаа наредба ќе се распоредуваат само 
на министерствата односно на генералните дирекции 
на чие што чело стоат членови од владата односно од 
советите на владата. 

Банките ќе ги финансираат непосредните инвести-
то-ри и ќе вршат плаќање на начинот предвиден со 
оваа наредба во рамките на глобалните квоти на одо-
брените буџетс-ки кредити на поодделни ресори од-
носно до висината на уплатените вонбуџетскн сред-
ства. 

III. 
Плаќањето па спремата ќе се в,рши: 
а) на опремата од до-машнгто производство — врз 

основа на фактурата на производителот ,до висината 
што е предвидена со договорот за испорача на опре-
мата; 

б) на спремата што ја изработува инвеститорот 
во сопствена режија — врз о-снова на интерните фак-
тури по цените и во рамките на сумата што ја одо-
брило стопанското здружение, односно органот под 
чија стопанска управа се назоѓа инвестито-рот врз ос-
нова на образложен предлог и предсметка од инве-
ститорот; 

в) на опремата внесена од странство која се пла-
ќа во де-визи — врз основа на налог од непосредн-иот 
инвеститор за плаќање на странскиот добавувач или 
на фактурата на увозното претпријатие; со налогот 
за плаќање на странскиот добавувач непосредниот ин-
веститор е должен да го -приложи одо-брението од ор-
ганот за надворешната трговија; 

г) на спремата наменета на вонпазаришни потро-
шачи — поодделно напатствие од Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ и од Претседателот на Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ за набавките на 
вокпазарншната спрема што ќе го пропишат тие во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ. 

4) Плаќањето на монтажа ќе се в-рши: 
а) на монтажа што ја изведуваат домашните мон-

тажни претпријатија или домашните производители на 
спрема за сметка на инвеститорот — врз основа на 
фактурата од изводачот в 0 рамките на сумата пред-
видена со договорот; 

б) на-монта,жа што ја изведува инвеститорот во 
сопствена режија — врз основа на интерните фактури 
од инвеститорот а во рамките на сумата што ја одо-
брило стопанското здружение односно органот под 
чија стопанска управа се навоѓа инвеститорот, врз ос-
нова на образложен предлог и предсметка од инве-
ститорот; 

в) на монтажа што се плаќа во девизи — плаќа-
њето се врши на начинот предвиден под в) точ. 3 од 
оваа точка. 

5) Плаќањето за студии и истражувања ќе се 
врши: 

а) за проектантски услуги — врз основа на фак-
тури од ироектантските претпријатија, и тоа само за 
ефектите и ц о се во планот за 1951 и 1952 година — 
а за обектпте што не се во плапо (— по одо-брение 
од надлежната планска комисија; 

6) за геолошки истражувања врз основа на 
фактурите од претпријатијата што вршат истражувања, 
во рамките на сумата што ја одобрило врз основа на 
предсметката стопанското здружение односно органот 
под чија стопанска управа се навоѓа инвеститорот; 

в) за истражу,вања во институти и за работа на 
унапредување на производството врз основа на 
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фактурите и други исплатни документи но рамките на 
сумата што ја одобрила надлежната управа за уна-
предување на производството врз основа на образло-
жен предлог и предсметка од инвеститорот, докол-ку 
се работи за изработка на прототипот!! — одобрението 
го дава стопанското здружение односно органот под 
чија стопанска управа се навоѓа инвеститорот. 

6) Плаќањето на оштета и откуп ќе се врши врз 
основа на решението од судовите, експропрпацноните 
комисии и други надлежни органи. 

7) Плаќањето на издатоците за садници и пошу-
мување ќе се врши во рамките на квотата што ќе ја 
одобри министерството за шумарство односно мини-
стерството за земјоделство на народната република. 

8) Плаќањето за набавка на добиток ќе се врши 
врз основа на одобрение од стопанското здружение 
односно од органот под чија стопанска управа се на-
воѓа инвеститорот, а ако се врши купувањето од при-
ватни лица 1! п 0 одобрение од министерот на финан-
сиите на народната република. 

9) Плаќањето на издатоците за издигање кадрови 
ќе се врши во рамките на квотата што ќе ја одобри 
стопанското здружение, односно органот под чија сто-
панска управа се навоѓа инвеститорот, врз основа на 
предсметката за кадровите за нови работни места одо-
брена со финансискиот план. Доколку се работи за 
претпријатија во изградба, стопанското здружение 
дава одобрение врз основа на одделна предсметка за 
кадравите со која треба да се согласи финансискиот 
орган. 

IV. 
10) Финансирањето и плаќањето на инвестициите 

на народните одбори ќе се врши на начинот предви-
ден во точ. П и Ш од оваа наредба, со тоа што ќе 
ги даваат одобренијата, доколку тоа право е .резер-
в.иса)но за повисоки органи со одделни прописи, наме-
сто локалните органи републичките односно сојузните 
органи. 

Исплатите за Инвестиции на народните одбери 
предвидени во тон. I од оваа наредба банките ќе мо-
зкат да ги извршуваат само до висината на уплате-
ните средства. 

V. 
11) Државната инвестициона банка на ФНРЈ ќе 

пропишува технички напатствија за применување на 
оваа наредба. 

VI. 
12) Финансирањето па градежните работи ќе се 

врши по прописите од Уредбата за извршување пла-
нот на градежните обекти во 1951 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/51). 

VII. 
13) Оваа наредба влегува во сила со денот на 

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

Бр. 6342 
17 ма:рт 1951 година 

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

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

163. 
Врз основа на чл. 10, 13 и 33 од Уредбата за да-

нокот на промет на производи („Службен лист на 
ФНРЈ" -бр. 24/47) и чл. 6 од Уредбата за слободна 
продажба и цените на стоките од широко трошење 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 29/50) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАПЛАТА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ-

ВОДИ И НА ПАЗАРИШНАТА ДОБИВКА ПРИ 
ИСПЛАТАТА НА СМЕТКИТЕ 

1) Од сите даночни обврзници од приватниот сто-
пански сектор без оглед да ли се должни да водат 

работни книги или не, данокот на промет на произ-
води и пазаришната добивка се наплатува со запира-
њето при исплатата на сметките за продадените про-
изводи и неподвижни добра на државните надлетува, 
установи и стопански п,ретпријатија, на задругите, за-
дружните сојузи и на задружните претпријатија и оп-
штествените организации и нивните, претпријатија. 

2) Даночните обврзници од приватниот стопански 
сектор мораат да поднесат, со сметките за продаде-
ните производи или добра на набавувачите (купува-
чите) споменати во претходната точка спецификација 
на данокот на промет на производи и на пазаришната 
добивка по следниот образец: 

„Спецификација на данокот на промет на произ-
води и на пазаришната добивка за продадените про-
изводи и неподвижните добра (на кого) -
по сметката (фактурата) бр. од 195— 
година. 
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Вкупно: 

Со данокот на промет на производи (со данокот 
на доход) се задолжувам кај Поверенството за фи-
нансии на околискиот народен одбор во 

Продаденото неподвижно добро се навоѓа на те-
риторија на околискиот народен одбор во - ^ „ . 
Народна Република . „ - ^ „ „ . -

Место, улица и куќен број на мојот стан (место 
на живеење, седиште) е „ „ „ - - „ - . . 

Што се однесува до прометот на кој што не сум 
го пресметал данокот и пазаришната добивка во ру-
бриките 6 и 7 од оваа спецификација изјавувам дека 
не сум должен на плаќање данок и пазаришна до-
бивка. 

Дата - „ 1 9 5 - г. 
Место - -

Подносител на сметката 

Точноста на податоците во рубриките 2 и 3 ја 
заверуваат со тоа износот на данокот од рубриката 6 
и износот на пазаришната добивка од рубриката 7 
да е запрен при исплата на сметката во готови пари, 
со тоа да му е издаден на државното кредитно прет-
пријатие налог данокот од рубриката б и пазаришната 
добивка од рубриката 7 да се наплати при исплатата 
на сметката. 

Набавувач (назив и седиште на надлештвото, у-
стансвата, претпријатието, задругата, општествената 
организација) . 

Дата. 1 9 5 „ . г. 
Место " . 

Касиер-режисер — ликвидатор^ 
сметководител, 

(М.П.) 
Старешина'директор, 

(непотребното и иесоодвегното во спецификацијата 
треба да се прецрта). 

Во рубриката 3 ќе се покаже нѕкнадата (пената) 
по сметката за поодделни производи и добрата с,по-
менати во рубриката 2, а во рубриката 4 — основи-
цата на која што е пресметан данокот. Така, на при-
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мер, кога е предвидена по тарифата на единствениот 
данок на промет на производите на локалното произ-
водство како даночна основица планската цена на чи-
нењето и определената планска добивка, тогаш во ру-
бриката 3 треба да се покаже продаваната цена (на-
кнада — промет), а во рубриката 4 — планската цена 
на чинењето и определената планска добивка според 
која е пресметан данокот од рубриката 6. Во рубри-
ката 7 се искажува износот на пазаришната добивка. 

3) Ако предаваат производи лицата кои не пла-
ќаат данок по чл. 7 од Уредбата за данокот на про-
мет на производи, или кои се ослободени од плаќање 
на овој данок по чл. 8 од Уредбата, а кои не оства-
руваат ни пазаришна добивка, тие не се должни да 
поднесуваат спецификација, но се должни на поднесе-
ната сметка, непосредно пред потписот, да стават кла-
узула: „Според чл. 7 од Уредбата не плаќам данок на 
промет на производи", односно клаузула „според чл. 
8 од Уредбата ослободен сум од данокот на промет 
на производи". 

4) Ако набавувачот (купувачот) врши исплата 
преку државно кредитно претпријатие, е должен при 
издавањето на налогот за исплата на сметката да из-
даде и мажу за наплата на данокот на промет на про-
изводи и на пазаришната добив-ка .̂ 

5) Набавувачот не смее да изврши исплата, од-
носно не смее да даде налог за исплата на сметката 
за набавка на производи без поднесена спецификација, 
однооно без клаузула на поднесената сметка. Ако е во 
прашање извршување на услуга, исплатата ќе се изврши 
и без поднесена спецификација. За извршените на-
бавки до 1000 динари не треба да се бара специфи-
кација. ЈМеѓутоа, во обата спомената случаја соодвет-
ниот износ на данокот и на пазаришната добивка мора 
да се наплати. 

6) Исплатната благајна при исплатувањето на 
сметките ќе го задржи данокот на промет на произ-
води и пазаришната добивка во износите што се по-
кажани во спецификацијата односно во налогот за 
исплата. Наплатените износи се полагаат на оние 
сметки од данокот на промет на производи и на па-
заришната добивка кај Народната банка на ФНРЈ што 
се определени за наплата на овој данок и на пазаришна-
та добивка од обврзниците од приватниот стопански сек-
тор, и тоа во срок од пет дена по истекот на дека-
дата во која што се запрени данокот и пазаришната 
добивка. Уплата ќе се изврши за сметка на Поверен. 
ството за финансии на оној околиски народен одбор 
при кого се задолжува испорачачот на производите 
со данокот на промет на производи, односно на чија 
територија се навоѓа продаденото неподвижно добро. 

Ако го бара тоа даночниот обврзник ќе му се из-
даде потврда за износот на извршениот промет и за-
прениот данок и на пазаришната добивка по следниот 
образец: 

П О Т В Р Д А 

од -„. , улица и 
куќен број , по неговата сметка 
бр. „ „ ^ ^ ^ „ „ од - - 1 9 5 - г. е исплатено 

д. и задржано од данокот на промет 
на производи - - ^ - и од пазаришната 
добивка . „ , т.е. вкупно „ „ „ . „ - - (со 
слова ) динари. 

Исплатител на сметката . 
тел. „ „ . 

1 9 ^ г. 
Во . 

Раководител на сметководството, 

(М.П.) 

Оваа потврда не подлежува на такса по Законот 
аа таксите. 

7) Спецификацијата се поднесува во два еднаква 
примерка. 

Ама подносителот на сметката е неписмен или е 
недоволно писмен, спецификацијата ќе ја пополни са-
миот набавувач. 

Исплатната благајна еден примерок од специфи-
кацијата на данокот на промет на производи и на па-
заришната добивка веднаш по исплатувањето на смет-
ката, односно по издавањето на налогот за исплата 
на сметката ќе испрати до Поверенството за финансии 
на околискиот на,роден одбор при кого се задолжува 
даночниот обврзник со данокот на промет на произ-
води, односно на чија територија се навоѓа продаде-
ното неподвижно добро. Вториот примерок од спе-
цификацијата се задржува со сметката. 

8) Според примените спецификации Поверенството 
за финансии на околискиот народен одбор одделно 
ќе го евидентира данокот и пазаришната добивка што 
се наплатени при исплатувањето на сметката. 

9) Поверенството за финансии на околискиот на-
роден одбор е должно веднаш да ја проконтролира 
примената спецификација и да установи да ли се пра-
вилно пресметани данокот на промет на производи и 

азаришната добивка, што ќе го констатира на самата 
спецификација. Ако се пресметани правилно данокот 
и пазаришната добивка, или се пресметани во пого-
леми износи одошто требало, спецификацијата треба 
да се вложи во досие на данокот на промет на про-
изводи на логичниот даночен обврзник како податок 
за користење при годишниот разрез. Ако пак, се пре-
сметани данокот и ^пзаришната добивка и наплатени 
во помали износи одошто требало, поверенството за 
финансии ќе го пов-ика даночниот обврзник да ја 
уплати разликата во срок од пет дена, а по тоа ќе ја 
вложи спецификацијата во досието. 

При годишниот разрез на данокот на промет на 
производи во даночната основица треба да се внесе 
и прометот што е извршен со државните надлештва, 
со установите и стопанските претпријатија, со задру-
гите и задружните сојузи и задружните претпријатија 
и општествените организации и со нивните претп.ри-
јатија и да се пресмета вкупниот данок. Вкупно раз-
резаниот данок по решението ќе се намали за износот 
на платениот данок по спецификацијата односно на 
данокот што е запрен при исплатувањето на смет-
ката, така што ќе се задолжи даночниот обврзник 
само со разликата на данокот. Вака ќе се постапи и 
во поглед на пазариш-ната добивка. 

10) Државните надлештва, установите и стопан-
ските претпријатија, задругите, задружните сојузи и 
задружните претпријатија и општествените организа-
ции и нивните претпријатија, мораат во своето кни-
говодство да основаат одделна см-етка на данокот на 
промет на производи и на па-заришната добивка на-
платени со запирање при исплатувањето на сметките. 

11) Другите даночни обврзници ќе го плаќаат да-
нокот на промет на производи и на пазаришната до-
бивка на досегашниот начин. 

12) Со о-ваа наредба се заменува Наредбата за 
наплата на данокот на промет на производи при испла-
тувањето на сметките, бр. 34230/47 („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 69/47). 

13) Оваа наредба влегува во сила на петтиот ден 
по објавувањето во „Службениот лист на Федератив-
на Народна Република Југославија". 

Бр. 5140 
1 март 1951 година 

Белград 
Министер на фина-нсиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 
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164. 
Врз основа на чл. 42 од Уредбата за извршување 

на буџетот („Службе-н лист на ФНРЈ", бр. 24/47) из-
давам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА НЕИЗМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ 
ОД 1950 ГОДИНА 

1) Сите испорачани, како Ч извршители на рабо-
тите, ќе ги поднесуваат ненаплатените фактури, одно-
сно ситуации за испорачките и услугите од 1950 го-
дина непосредно до купувачот односно до инвести-
торот, за да се обезбедат средствата од буџетот од 
надлежниот финансиски орган. 

2) Повисоките наредбодателн ќе ги присобераг 
списоците на обврските од лична и материјална при-
рода од своите подрачни наредбодатели, а стопанските 
мин,истерства, советите и генералните дирекции и од 
стопанските претпријатија под нивна управа за обвр-
ските По инвестициите, и со списокот на своите обвр-
ски ќе ги испратат до на,длежниот финансиски орган. 
Другите односи на државните стопански претпријатија 
со буџетот ќе се регулираат по одобрувањето на го-
дишните заврш-ни сметки. 

3) Списоците на обврските на подрачните органи 
мораат да бидат потпишани од страна на нивните ка-
ре цбодатели и еметжспола,гачи. Барањето за обезбе-
дување на средствата што го поднесува повисокиот на-
редбодател До финансискиот орган мора да биде пот-. 
пишано од страна на повисокиот наредбодател и смет-
кополагачот. 

Списоците ќе се состават одвоено, и тоа: 
а) за обврските од лична и материјална при-

рода; 
б) за обврс,ките по инвестициите што биле во 

инвестициониот план; и 
в) за обврските по инвестициите што не биле 

во планот. 
Списоците мораат да со,држат следни податоци: 

реден број, кому ќе се изврши исплатата (продавач-
услугодател), кога станала обврската, на име што е 
создадена обврската (кај инвестиционите обврски тре-
ба да се цитираат и елементите, на пр.: капитална из-
градба или општествен стандард, градежен обект, спре-
ма, монтажа и ти.), нанос на обврската (во одделна ру-
брика да се цитираат обврските за кои што имало кре-
дит и одделно оние за кои што немало кредит) и обра-
зложение. Во оваа рубрика на образложението треба 
да се внесе и објасне,ние зошто не е лик.видирана об-
врската на време, и кој е за тоа одговорен. Ако не-
мало кредит или е вон од планот, во образложен,ието 
треба да се назначи зошто е создадена обврската. Кај 
употребата на обртните средства да се објасни зошт,о 
се тие користени за инвестиции, назначувајќи ги исто-
времено и одговорните лица за таа постапка. 

На крај на списокот за инвестициите треба да се 
направи рекапитулација по намената и инвестиционите 
елементи. Списоците на инвестиционите обврски што 
биле во планот треба да се испратат до фина,нсискиот 
орган во дупликат, од кои што еден примерок ќе ис-
прати финансискиот орган до државната инвестициона 
банка при отворањето на кредитот по-ради проверка. 

4) Крајниот срок за поднесување ба-рања од стра-
на на повисоките наредбодатели, односно од страна 
па сто-панските министерства, советите и генералн,ите 
дирекции до финансискиот орган по-ради обезбедување 
средства за неизмирените обврски од 1950 година е 
30 април 1951 година. 

Барањата за обезбедување на средствата за лик-
видација на обврските што ќе се поднесат после о-вој 
срок — нема да се земаат во постапка. 

5) Испорачачите се должни во фактурите што ги 
^поставуваат во 1951 година, а кои се однесуваат до 

испорачате или услугите од 1950 година да го озна-
чат тоа видно. Вакви фактури осем пресметковните 
ситуаци,и за месец декември 1950 година, ќе можат 
ислорачачите да ги наплатат дури врз основа на изве-
штајот од купувачот за отворање кредит за исплата 
на обврските од минатата година. При тоа, со оглед 
на прописот од точ. 1 од оваа наредба испорачачите 
не се должни да и го поднесуваат на банката и при-
мерокот на фактурата за купувачот. 

6) Купувачите се должни веднаш по приемот на 
извештајот за отворање кредит за -исплата на обвр-
ските од минатата година да им ги соопштат на про-
давачите — усл,угодателите броевите на сметките (а-
кред,итивите) под кои се кредитите отворени. 

7) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот ли-ст на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 6400 
19 март 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 

165. 
За да се спроведе Наредбата за склучување дого-

вори врз основа на планските квоти за 1951 година 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 63/50), врз основа на 
Указот на Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ за оснивање Советот за преработувачка инду-
стрија на Влгдата на ФНРЈ, а во согласност со Претсе-
дателот на Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ, и со Претседателот на Советот на земјоделство 
и шумарство на Владата на ФНРЈ, ,издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЧУВАЊЕТО И ВРАЌАЊЕТО ВРЕЌИТЕ ОД ПАЛИР 
ЗА КАЛЦИНИРАНА (АМОНИЈАЧНА) СОДА, ШЕКЕР 

И ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА 
1) Со цел да се чуваат вреќите од папир за паку-

вање калцинирана (амонијачна) сода, шеќер и вештач-
ки ѓубриња, сите производнтелни претпријатија и по-
трошувачи на овие артикли (претпријатијата, задру-
жните и општествените организации) должни се да 
постапуваат со вреќите од палир во кои се испорачу-
ваат овие артикли по прописите од оваа наредба. 

2) Производителите на споменатите производи ќе 
ги задолжуваат сите потрошувачи со 20 динари на име 
кауција за секоја вреќа во која е испорачан некој од 
производите споменати горе. 

Од задолжувањето се изземаат само потрошувачите 
претпријатија за извоз на тие артикли. Производите-
лите можат да договораат со овие потрошувачи и вра-
ќање на вреќите. 

3) Потрошувачите на споменатите артикли должни 
се да ги чуваат примените вреќи од секое оштету-вање 
и после употребата неоштете,ни да им ги враќаат на 
п,роизводителите што им ги испорачале дотичните ар-
тикли, а според напатствието од производителот. 

Ако пак се оштетат вреќите, потрошувачите се дол-
жни оштетените вреќи да му ги продаваат на претпри-
јатието за промет со отпадоци ил,и на „Загреваната 
творница на палир", Загреб кои ќе му издадат на по-
трошувач-от потврда за предадените вреќи. 

4) Потрошувачите мораат во срок од 60 дена од 
денот на испорачката од фабрика на споменатите арти-
кли да му ги вратат на производителот неоштетените 
вреќи или да му предадат потврда за предавање на оште-
тените вреќи на претпријатието за промет со отпадоци 
одн-осно на Загребачката фаб,рика за палир. Советите 
за преработувачка индустрија на народните републики 
можат да одобруваат и други срокови за враќање на 
вреќите за поодделни потрошувачи на поброените ар-
тикли 
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о) Производителите на опоменатите артикли ќе им 
наплатуваат на потрошувачите по 3 динари н а и м е п-Ј-
кал за секои 10 дена пречекорување. 

Овие пенали можат да се наплатуваат од потрошу-
вачите само до износот на за-држаната кауција. 

6) По приемот на вреќите производителот ќе му ја 
прати на потрошувачот за секоја неоштетена вреќа за-
пржената кауција во полн износ. За вреќите предадени 
на претпријатието за промет со отпадоци или на за-
г р е б а ч к а фабрика за па-лир, како и за вреќите што 
ќе му ги врати потрошувачот на производителот во 
оштетена состојба, производителот ќе наплати по 
динари за секоја оштетена вреќа од кауцијата на име 
пенал. 

7) На име оштетување на вреќите поп товарењето 
и транспортот производителот ќе му призна на потро-
шувачот 3% од вкупниот број на испо-рачаните вреќи 
при пресметувањето. 

8) З а секоја исправно вратена вреќа производите-
лот ќе му исплати на потрошувачот 60% од продажната 
цена на -в-реќата. 

Овој износ потрошувачот ќе го употребува: 
а) за подмирување манипулативните трошкови око-

лу присобирањето, средувањето и о б р а ќ а њ е т о на вре-
ќите; 

б) за прем,ии на работниците што придонеле да се 
запазат вреќите. 

Остатокот на износот кг му се дотира на фондот 
на раководството на претпријатието. 

9) Остатокот од 40% :сд продавната цена ,на вре-
ќата ќе го задржува и употребува производителот: 

а) за трошковите на повторното ,-оспособување на 
вреќите и губитоци при повторното полнење на вре-
ќите; 

б) за премии на работниците за пости-гнатото на-
малување на кинењето на вреќите при повторно пол-
нење и то-варење. 

Остатокот на износот ќе му се дотира на фондот на 
раководството на претпријатието на производителот. 

10) Висината на премијата за работниците с,поме-
нати во точ. 8) и 9) од оваа ,наредба ја определува 
управниот одбор на претпријатието. 

11) потрошувачите кои до денот на влегувањ-ето 
во сила на оваа наредба ги примиле веќе споменатите 
артикл-и во на трон ек и вреќи, ќе им ги вратат на про-
изводителите неоштетени вреќите и за тоа ќе примат 
накнада по точ. 8) од оваа наредба. 

Оштетените вреќи потрошувачите ќе им пт преда-
ваат на претпријатијата за промет со одпадоци или на 
Загребачката фабрика за палир. 

12) Натамошно враќање ,на оваа амбалажа мора да 
биде регулирано во договорот за купо-продажба на 
споменатите артикли. 

13) Поблиски (на-патствија за п,рименувањето на оваа 
наредба ќе донесува по потреба Претседателот на Со-
ветот за преработувачка индустрија на Владата на 
ФНРЈ. 

14) Оваа наредба влегува во сила со ленот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

Бр. 2.378/1 
21 март 1951 годи-на 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Со,ветот за прерабо-
тувачка индустрија, 
Рато Дугоњиќ, с. р. 

Согласни: 
Министер на Владата -на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со сто-ки, 
Осман Карабеговиќ, с. ,р. 

Министе-р на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за земјоделство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

166. 
Врз осн-ова на Наредбата од Владата па ФНРЈ за 

мерките за штедење артикли од широкото трошење 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/50), а во согласност 
со Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за 
градежништво и градежна индустрија на Владата на 
ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УПОТРЕБА НА НАТРОН-ВРЕКИ ОД ПАПИР 

1) Се забранува употребата на натрон-креќи од 
палир за други цели осем за потребите на пакување 
и тра-нспо-рт на цемент, ам он-и ја-чи а сода, шеќер, вешта-
чки ѓубриња и средства за заштита на растен,ија. 

Иска уценија' од одредбата од претходниот став 
може да одобри Претседателот на Советот за прера-
ботувачка Индустрија на Владата на ФНРЈ. 

2) Претпријатијата, - задружните и општествените 
о-рганизации, ко-и п-римаат во споменатите вреќи каков 
и да било вид сто-ки, долж-ни се да му ги вратат на 
претпријатието што им ги испорачало стоките, во сми-
сла на прописите што постоат за употребата на па-
трон-вреќи од палир. 

3) Стари натрон-вреќн од пали-р, неупотребливи 
како амбалажа не смеат да се употребуваат за никакви 
други цел,и н-ити да се уништуваат, туку имателите на 
такви вреќи се должни да ги предадат на фабриката 
за палир во Загреб, непосредно или преку п-ретприја-
тијата за про-мет со отпадоци. 

4) Производителите претпријатија и потрошува-
чите (претпријатијата, задружните и општествените 
организации) должни се да задолжат еден од своите 
службеници кој ќе се грижи за извршувањето на про-
писите о-д оваа наредба, Доколку не е определен та-
ков службени-к, за истот-о е одговорен директорот на 
претпријатието односно раководителот на задружната 
П општествената организација. 

5) За непридржување кон прописите од оваа на-
редба одго-ворните лица од тон. 4 од оваа наредба ќе 
се казнат со парична ка,зна до 15.000 динари. 

Административно-казнена постапка води и реше-
нија во прв степен донесува извршниот одбор на око-
лискиот (гра-дски-от) народен одбор. 

6) Оваа ,наредба влегува во сила со денот -на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федератив-на На-
родна Република Југославија". 

Бр. 2378 
21 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за преработувачка 
индустрија, 

Рато Дугоњиќ, с, р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за градежништво 

и градежна индустрија, 
Љ у б ч о Арсов, е. р. 
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167 . 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за надлежноста 

зп определување и контрола на цените и тарифите, а 
по предлог од Претседателот на Советот за прерабо-
тувачка индустрија на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ОТПА-
ДОЦИ ПО КОИ ШТО ЌЕ ГИ ИСПОРАЧУВААТ НА 
ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ИЛИ НА СОР-
ТИРНИЦИ НА ТЕКСТИЛНИ ОТПАДОЦИ ПРЕТПРИЈА-

ТИЈАТА ш т о ПРИСОБИРААТ ТЕКСТИЛНИ 
ОТПАДОЦИ 

Нови отпадоци на производи од чешлано волнено 
предено неиндустриски: 

Динари 
за 1 кг 

1) тканини од граѓански облекла и палта — до 44 
2) тканини од женски фустани . , 4 4 
3) тканини од, војнички облекла „ 4 4 
4) бела трикотажа „ 4 8 
5) бојадисана и шарена трикотажа „ 4 6 

Нови отпадоци од производи од влечено волнено 
предено ^индустриски: 

Динари 
за 1 кг 

1) ткаенини од граѓански облекла и палта - до 36 
2) селанско сукно - „ 36 
3) шајак и ц,ивилна чоја — - „ 36 
41 тканини од женски фустани - ,. 36 
5) војничка чоја - „ 38 
6) бела трикотажа — — — - „ 42 
7) бојадисана и шарена трикотажа — — - „ 40 
8) ситни парчиња (шренц) сортирани — - „ 26 

Стари отпадоци-крпи од производи на чешлано 
волнено предено: 

Динари 
за 1 кг 

1) тканини од машки облекла и палта — — до 36 
2) тканини од женски фустани „ 3 6 
3 ) тканини од војнички облекла „ 3 6 
4) бела трикотажа „ 4 0 
5) бојадисана и шарена трикотажа „ 3 8 
6) бели чорапи без стапалки — „ 3 8 
7) бојадиса,ни и шарени чорапи без стапалки „ 36 
8) ткаен пуст (филц) „ 6 
У) в л.-Бан пуст „ 6 

Стари отпадоци-крпи од производи на влечено 
волнено предено: 

Динари 
за 1 кг 

1) тканнки од граѓански машки облекла и 
палта до 26 

2) селанско сукно — — — „ 2 4 
3) шајак и цивилна чоја „ 2 2 
4) жан иии од женски фустани „ 2 6 
5) војничка чоја — — — „ 2 8 
6) бела трикотажа „ 3 2 
7) бојадисана и шарена трикотажа — — — „ 30 
8) бели чорапи без стапалки „ 30 
9) бојадисани и шарени чорапи без стапалки „ 28 

10) килими и торби „ 1 8 , 
21) стари покривачи „ 1 2 
12) обојам „ 12 
13) черги „ 1 6 
14) влечки „ 1 2 
15) ситки парчиња ( т р е м ) , сортирани „ 1 6 
16) ситни парчиња несортирани ( т р е м ) и 6 
17) рабови од сите видови волнени отпадоци „ 6 
18) лос телца волна и полуволна од отпадоци „ 6 

Нови г-п-доцн од производи од памучно предено 
неиндустриски: 

Динари 
за 1 кг 

1) бели ткаенини (американ молнно) до 26 
2) бојадисаат ткаиини (шифон, зефир, пу-

плин) — — . , 2 5 
3) бојадисани тканини „ 2 0 
4) војничко платно (катун) — „ 1 8 
5) од облекла „ 1 6 
6) бела зими а и летна трикотажа „ 2 2 
7) бојадисана и шарена зимна и летна три-

котажа — — — — — . , 2 0 
8) бели парчиња од фланел — „ 1 8 
9) бојадисани парчиња од фланел „ 1 6 

10) вигоњ шаини и — — — „ 1 3 
11) ситни парчиња (шренц) сортирани „ 1 2 

С,тари отпадоци-крпи од производи од памучно 
предено: 

Д,инари 
за 1 кг 

1) бели крпи за бришење до 27 
2) шарени крпи за бришење — — „ 2 0 
3) бело рубје 1а — „ 1 7 
4) бело рубје Па „ 1 3 
5) бело рубје Ш а — — — — „ 6 
6) бојадисани и шарени тканини — „ 1 4 
7) катун - „ 1 4 
8) работни облекла — — — „ 1 2 
9) бели, парчиња од фланел — „ 1 4 

10) бојадисани парчиња од фланел „ 1 2 
11) бела зимка и летна трикотажа „ 1 5 
12) бојадисана и шарена зимна и летна три-

13) чорапи „ П 
14) покривачи - „ 7 
15) ситни парчиња (шренц) сортирани — — „ 9 
16) ситни парчиња (шренц) несортнран „ 6 
17) тканини од вигоњ „ 8 
18) стара памучна вата од јоргани „ 6 
19) рабови на сите видови отпадоци, мрежи,— 

завеси, тантели и врвци „ 6 

Отпадоци и нрг.и од ленени, каделни и јутени 
производи ^индустриски : 

Динари 
за 1 кг 

1) нов,и ленени отпадоци до 13 
2) отпадоци при предење лен и кадела „ 13 
3) неделни конопцн, коноп и гурт,ни „ 13 
4) поголеми јутени крпи (за бришење ду-

шеме и за амбалажа) — „ 1 2 
5) бели груби ленени тканини и (церади) „ 10 
6) шарени груби ленени ткаенини (шарен ме-

7) ленени тканпни од постава и блуз и „ 10 
8) полулененн отпадоци — — — „ 7 
9) ситни парчиња од јутени тканнни — — „ 5 

Отпадоци и крпи од производи на вештачка свила 
неиндустриски: 

Динари 
за 1 кг 

1) нови бели отпадоци и крпи — до 12 
2) нов,и шарени отпадоци и крпи „ 10,5 
3) стари бели отпадоци и ,крпи „ 9 
4) стари шарени отпадоци и крпи „ 7,5 

Сите горни видови отпадоци и крпи: 
оштетени од влага и буѓ (од скапување 
или д,руги штеточини) — „ 5 
Горните цени важат за грубо разврстани отпадошг-

крии, фра,нко натоварено во вагон, шлеп или друго 
превозно средство. 

К а ј грубо разврстување по видовите се дозволува 
други примеси и видови отпадоци - крпи. 
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Отпадоците - крпите мораат да бидат испратени 
и со најмногу 1% нечистота. 

Отпадоците мораат да бидат пакувани во форма 
на бали, бруто за нето, со дозволената тара на амба-
лажата од 5%. 

Како неиндустриски отпадоци — крпи се подра. 
вбираат отпадоците — крпите што стануваат вон инду-
стриската преработка т. е. што станале од употребени 
текс,тилни производи и преработка кај занаетчиството. 

За и с п о р а к и на текстилните отпадоци врз оонова 
на двоструко адресирани планови во индустријата ва-
жат досегашните цени определени со Решението од 
СОЈУЗНИОТ уред за цени бр. 16367 од 17 јули и од 7 
август 1946 година. 

Разликите во цената на количините на текстилни 
отпадоци затечени на денот на влегувањето во сила 
на ова решение на стовариштата на претпријатијата 
што присобираат текстилни отпадоци односно на сор-
ти,рн и ци треба да се пресметаат и уплатат на сметката 
бр. 800589 во срок од 15 дена. 

Ова решение влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

Бр. 807 
28 март 1951 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот на преработувачка 
индустрија, 

Рато Дугоњиќ, с. р. 

168. 
Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за измену-

вања и дополнувања на Уредбата за слободна прода-
жба и цените на стоките о д широко трошење („Слу-

,жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), а во согласност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЊЕТО НА КОЖА ЗА 
ПЕНЏИЊА (ЃОНОВИ) И ЗА НАЧИНОТ НА 

ПЕНЏЕТИРАЊЕ ОБУВКИТЕ 

1) Државните трговски претпријатија на мало ќе 
им продаваат кожа за ленџиња (ѓонови) на потрошу-
вачите по набавните цени наголемени за т,рош,к овите 
на трговијата. 

Право на купување кожа за пенџиња имаат само 
потрошувачите на обезбеденото снабдување, и тоа на 
оп-ределен дополнителен купон од индустрис-ките по-
игрошувачки карти. При купувањето на пенџињата по-
трошувачот го предава дополнителниот купон, плаќа 
во готови пари 20% од продавиата цена на мало и 
во истиот износ предава -парични купони од индустри-
ската потрошувачка карта. 

Потрошувачот што не сака да ку-п-ува со попуст, 
го предава дополнителниот купон и целиот куповен 
износ Го плаќа во готови пари. 

2) Поверенствата за трговија и снабдување на 
околи-ските (градските) народни одбори ќе и-м доде-
луваат кожа за пенџиња само на оние трговски прет-
пријатија што имаат стручен персонал за сечење леп-
чиња. 

3) Државните занаетчиски чевларски работилници 
и дуќани, занаетчиските чевларски задруги, чевларските 
работилн,ици на земјоделските задруги и приватните 
чевларски дуќани ќе менуваат пеиџиња од кожа на 
потрошувачите на обезбедено снабдување со сечење 
одделен дополнителен купон од индустриските потро-
шувачки карти (купон со ке ј шгв купуваат петре-

шачите пенџиња со попуст во смисла на точ. 1 од ова 
решение). 

За извршеното менување пенџиња од кожа потро-
шувачот го предава определениот дополнителен купон 
од индустриската потрошу-вач,ка карта, плаќа во го-
тови ла,-ри 20% од цената на потрошената колеа, опре-
делена по точ. 5 од ова решение и во ист износ пре-
дава парични купони од индустриската потрошувачка 
карта. Покрај тоа ја плаќа цената на услугата и тоа 
само во готови пари, а во висина според пропишаната 
тарифа. Потрошувач што не сака да користи попуст 
го предава дополнителниот купон, а цената на потро-
шената кожа ја плаќа со готови пари во полн износ% 

Потрошувачот што купил кожа за пе-нџиња во тр-
говската мрежа на мало ја плаќа за извршеното ме-
нување на лепчињата само цената на услугата. 

4) Министерствата на трговијата и снабдувањето 
на на-родните републики и поверенстаа-та на тргов,ијата 
и снабдувањето на околиските (градските) народни 
одбори ќе им обезбедат на државните занаетчи-ско-
чевлароки дуќани и работилници, на занаетчиските 
чевларски задруги, на чевларските работилници на зе-
мјоделските задруги и на п,риватн-ите чевларски ду-
ќани, потребни количини кожа за пенцетирање на 
обувките на потрошувачите на обезбеденото снабду-
вала . На споменатите дуќани, на работилниците и на 
задругите доделената кожа ќе им ја испорачуваат на-
бавио-продавните зад-руги за снабдување на занаетчи-
ските дуќан-и, а каде што ги нема овие — државните 
трговски претпријатија на мало (претпријатијата од 
точ. 1 од ова решение). 

Доделената кожа може да се троши само за пен-
џетирануе обувки на одделни допол,нителни купони од 
индустриските потрошувачки карти. Сета потрошена 
количина на кожа (добивена за пеиџетирање) — ду-
ќаните, работилниците и задругите од првиот став 
должни, се редовно секој месец да му ја правдаат на 
поваренетвото на трговијата и снабдувањето на око-
лискиот (г.радскиот) народен одбор. Правдањето се 
врши со исечените дополнителни купони од индустри-
ските пот-рошу-вачки карти. Поверенст-вот0 на тргови-
јата и снабдувањето на околискиот (градскиот) н-аро-
ден одбор, во согласност со поверенството надлежно за 
работите на занаетчиството, може да организира од-
делен начин за вршење контрола за трошењето и 
правдањето на кожа од страна на п-риватните занает-
чиски дуќани што вршат пенџетн-рање на обувки. 
Во вршењето на оваа контрола можат да се вклучат 
и околи,ските (градските) занаетчи-ски комори. 

5) Дуќаните, работилниците и задругите спо-менати 
во том. 3 од ова решение ќе ја наплатуваат ко-жата 
потрошена за пенчетира,њ е. по набавната це-на, а ко-
жата што ќе им се затече во залае на 1 април 1951 
година по цената што ќе ја добијат со множење на 
наба-в,ната (определената пони-ска . ед-инствена цена на 
мало) со факторот 6. 

Дуќаните, работилниците и задругите што вршат 
пен,џетирање на обувки, ка,ко и набави о-продазкит е 
задруги должни се на 1 април 1951 година на начинот 
пропишан со прописите што постоат за инвентариса-
њето, да извршат попис на затечените запали на кожа 
за пен-џетирање и на таа кожа да и определат нова 
пена, а п-ресметаната разлика во цен,ите да ја у,платат 
на сметката бр. 800.048 — пазари,шна добивка на за-
пали на стоки во трговијата. Оваа уплата се должни 
да ја извршат до 10 април 1951 годи,на. 

6) Државните трговски претпријатија на мало, др-
жавните зан,аетчиски чевларски дуќани и работилници, 
занаетчиските чевларски задруги, чевларските работил-
ници на земјоделските задруги и приватните чевла(р-
ски дуќани имаат право на накнада (регрес) на ,разли-
ката во цената за дадениот попуст од 80% на кожата 
ва пенџетирање. Оваа на,кнада ја остваруваат тие врз 
основа на повредените парични купони од индустрии 
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ските потрошувачки карти, на начинот пропишан во 
Правилникот за индустриските потрошувачки карти од 
обезбедено^ снабдување и за боновите на трговијата 
по сврзаките цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51) 
и во Наредбата за пресметуваше и уплатување на па-
заришната добивка и на разликата во цените на ре-
продукциони материјали наменети за локалното про-
изводство како и за накнада (регрес) на разликите 
станати во цените при продажба на стоките од ши-
роко трошење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51). 

Државните тргов-ски претпријатија на мало, држав-
ните занаетчиски чевларски дуќани и работилници, за-
наетчиските чевларски задруги и чевларските работил-
ници на земјоделските задруги остваруваат регрес не-
посредно од надлежната филијала на Народната банка 
на ФНРЈ, а приватните чевларски дуќани преку на-
бавно-продавната задруга (државното трговско прет. 
пријатно на мало) која им испорачува кожа за пенџе-
тирање. 

7) До 30 април 1951 година можат да се користат 
за пенџетирање под условите и по цените пропишани 
со ова решение и определените уште неискористени 
дополнителни купони од индустриските потрошувачки 
карти од 1950 година 

8) Ова решение ќе се применува од 1 април 1951 
година. 

Бр. 3600 
9 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 
Согласен, 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосавл.евиќ, с. р. 

169. 
Врз основа на чл. 29 од Уредбата за извршување 

планот на градежните обекти во 1951 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/51), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НОРМИТЕ НА УЧИНОКОТ (ПРОИЗВОДИТЕЛНО-
СТА) НА ПООДДЕЛНИ ВИДОВИ ГРАДЕЖНА МЕХА-
НИЗАЦИЈА КОИ ЌЕ СЕ ПРИМЕНАТ ПРИ ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕТО НА ПРОСЕЧНИОТ ПРОЦЕНТ НА УЧЕ-
СТВОТО НА РАСПОЛОЖИВАТА МЕХАНИЗАЦИЈА 

ВО 1951 ГОДИНА 

I. За пресметување просечниот процент на уче-
ството на градежната механизација за поодделни ви-
дови градежни работи, врз базата на вкупната годи-
шна количина на работи по сите производители за-
дачи и вкупната расположива механизација, се утвр-
дуваат следните норми на учинокот: 

а) при ископување во земја: 
за булдожери до 70 КС 22.000 м ' годишно 
за булдожери преку 70 КС 38.000 и' годишно 
за англдожери до 70 КС 27.000 мѕ годишно 
за англдожери преку 70 КС 44.000 м" годишно 
за моторни скрепери 44.000 мв годишно 
за скреиери за вуча 42.000 м ' годишно 
за скрепери со вител 35.000 мв годишно 
за моторни гредери 40.000 м ' годишно 
за багери суви универзални 42.000 мв годишно 
за багери суви ведричари 65.000 м1 годишно 

б) при ископување во карпа: 
годишно 

за дупалки пнсуматички полесни (до 18 кг) 1.200 м ' 
ва дупалка пнеуматични потешки (преку 18 кг) 1.800 м" 

в) при превозење земјани маси: 
за локомотиви парни дековилски 24.000 м" км год. 
за локомотиви моторни декович ски 43.000 мѕ км год. 

5.200 и1 годишно 
7.800 м' годишно 

45.000 м' годишно 
5.000 и ' годишна 
7.000 м1 годишно 

г) при украдување земјани маси: 
за ваљци парни 
за валци моторни 
за ваљци-ежеви 
за експлозивн-и набијачи 
за плоч ести набијачи 

д) при т у н е л о т ископувања во тврд материјал: 
годишно 

за дупалки пиеуматнчни полесни (до 18 кг) 600 м ' 
за дупалки пнеуматични потешки (преку 18 кг) 900 мв 

ѓ) кај бетон и армиран бетон: 
на правање бетон: 

годишно 
за мешалки на бетон 150 до 300 л запремина 2.000 м" 
за мешалки на бетон 300 до 450 л запремина 3.000 м" 
за мешалки на бетон 450 до 800 л запремина 5.000 ел' 
за мешалки на бетон преку 800 л запремина 7.000 м ' 
на уградување бетон: 
за вибратори за бетон 4.000 м" годишно 
за первибратори 800 м8 го-дишно 

2. Нормите на учинокот по ова решение ќе се 
применуваат при пресметувањето на просечниот про-
цент на учеството на механизација поради изработка 
на претсметката на изводачот во 1951 година. 

3. Механизацијата спомената во ова решение што 
не ќе ја земе во оглед претпријатието при пресмету-
вањето на просечниот процент на учеството на меха-
низацијата, ќе се даде на користење на друго претпри-
јатие (Нардеба за давање градежни машини па по-
слуга - „Службен лист на ФНРЈ", бр. 87/49;. 

4. Ова решение ќе се Прим г-тука од I јануари 
1951 година. 

Бр. 1809 
24 март 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за градежн.иштво 
и градежна индустрија, ' 

Љубчо Арсов, с. р. 

170. 
Врз основа на чл. 6 од Уредбата за работи.не 

норми („Службе,н лист на ФНРЈ", бр. 109/48), Реше-
нието за определување струшките и државните органи 
што се матични за поодделни струки на работнициге 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/50) и Решението 
на Претседателот на Советот за саобраќај и врски на 
Владата на ФНРЈ бр. 710 од 11 октомври 1950 година 
за определување Министерството на поштите на ФНРЈ 
како матичен орган за техничката струка за електро-
вреки, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАБОТНИТЕ НОРМИ („С") ЗА РАБОТИТЕ НА 
МЕЃУМЕСНИ ВОЗДУШНИ ТЕЛ 1ТРАФСКО-ТЕЛСКОП-

СКИ ЛИНИИ 

Самостојните работни норм,и („С") за работите на 
меѓумесните воздушни телеграфско-телефонски линии, 
отпечатени како одделно издание на Министерството 
на поштите на ФНРЈ, се составен дел од ова решевме 
и ќе се применуваат на целата територија на Федера-
тивна Народна Република Југославија од денот на обја-
вувањето на оза решение во „Службениот лист на "Фе-
деративна Народна Република Југославија." 

Бр. 2323 
12 март 1951 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНЈР4, 

др Заим Шарац, с. р. 
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171. 
Врз основа на чл. 5 од За,конот за поштенско-те-

деграфско-телефонската тарифа, донесувам 
Р Е 111 Е Н И ѓ 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ 
МАРКИ ПО ПОВОД НА ДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА 
ДЕНОТ НА 27 МАРТ, НА НАРОДНИТЕ ВОСТАНИЈА И 

ДЕНОТ НА АРМИЈАТА ВО 1951 ГОДИНА 
По повод на десетгодншкината на денот на 27 

март, на прославите на народните востанија во народ-
ните републики на Федеративна Народна Република 
Југославија, како и Денот на Армијата ќе се пуштат 
1го течај пригодни поштенски ма-рки во дните: 27 март, 
27 април, 7 јули, 13 јули, 27 јули, 11 октомври и 22 

'декември 1951 година. 
Една серија од овие марки со-држи 15 вредности 

с л кон првата од 3 динари со слика на еден детал на 
народните манифестации во Белград, потоа по шест 
марки од 3 и 5 динари со разни слики што ги симбо-
лизираат народните востанија во народните републики 
и најпосле две во вредности од 3 и 30 динари со ели-
ми што ја симболизираат Југословенската армија. 

Натписите на марките се следни: 
1) На марката од 3 динари во спомен на 27 март 

стои: „ФНР Југославија" на горниот раб со латиница 
а на долниот со кирилица, потоа натпис .,27 март 
1941—1951" со кирилица и ознака на вредноста со 
„Дин." латиница; 

2) На марките од 3 и 5 динари во спомен на про-
славата во народна република Словенија стои: , ОФ 
Славеније 27 IV 1941—1951" и „ФЛР Југославија" -
се на латиница; 

3) На марките од 3 и 5 динари во спомен на про-
славата во Народна Република Србија стои: „Устанек 
у Србија 7 VII 1941—1951" и „ФНР Југославија" -
се со кирилица; 

4) На марките од 3 и 5 динари во спомен на про-
славата во Народна Република Црна Гора стоп: ,.Уста-
нак у Црној Горн 13 VII 1941—1951" и „ФНР Ј у г о " 
славија" — се со кирилица; 

5) На марките од 3 и 5 динари во спомен на про-
славата во Народна Република Босна и Херцеговина 
сто-и: „Устанак у Воени 27 VII 1941—1951" и „ФНР 
Југославија", и тоа на првата марка со кирилица а на 
втората со латиница; 

6) На марките од 3 и 5 динари во спо-мен на про-
славата во Народна Република Хрватска стои: „Уста-
т а у Хрватској 27 VII 1941—1951" и „ФНР Југосла-
вија" — се со латиница; 

7) На марките од 3 и 5 динари во спомен на про-
славата во Народна Република Македонија стон: „Уста-
нам у Македонки 11 X1941—1951" и „ФНР Југосла-
вија" — се со кирилица; 

8) На марките од 3 и 30 динари Во спомен на 
про-славата на Денот на Армијата стои: „Да-н Армиј е 
22 XII 1941—1951" и „ФНР Југо-славија", а осем тоа 
на ма-рката од 30 динари уште „Авионска пошта" ' 
се на првата со кирилица, а втората со латиница. 

Марките од ова издание ќе се пуштат во течај по-
ста-пно и тоа секоја на соодветната дата означена на 
марките. Овие марки ќе се продаваат к а ј сите пого-
леми пошти во земјата додека не се потрошат, а за 
франкирање поштенски испратен ќе важат неограни-
чено време, односно додека ќе се донесе решение за 
,ни-вното повлечу-вање од течај. 

Бр. 5250 
17 март 1951 година 

Белград 
Министер на поштите на ФНРЈ, 

др Заим Шарац, с. р. 

И з д а в а ч : „ С л у ж б е н лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Б е л г р а д Бранкова ул. бр- 20. 
- Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешов ич, Бранкова бр. 20.— 

Печат на Југословенското плам парело претпријатие, Белград 

Министерството на правоеудието на ФНРЈ по из-
вршеното упоредување со изворниот текст устано-
вило дека во Наштствнето за спроведување на Увод-
ниот закон за Кривичниот законон објавено во ,С,лу-
жбениот ли-ст на ФНРЈ" бр. 15/51 се потерала грешка 
и дава 

И С П Р А В К А 
НА Н А П А Т С Т В И Е ^ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УВОД-

НИОТ ЗАКОН ЗА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК 
1) На страна 252 под - заглавната „Со членовите 

31 и 32", во првиот став, петтиот ред одоздола наме-
сто зборот ,осудениот" треба да стои „осудениот", 

2) На истата страна под заглавието „Со членот. 
11" пред текстот на првиот став треба да се стави 
, , П 

3) На истата страна под загаавнето „Со членот 
16" во по-след-ниот ред, наместо „решиле" треба да 
стон „решение"; 

4) На страна 251 под заглавивте „Со членовите 5 
и 6" вториот став под I, последниот ред, наместо 
„семтаат" треба да стои „сметаат". 

Бр. 1316. . „ Од Министерството на правосудието 
на ФНРЈ, Бел-град 24 март 1951 го-дина. 
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