
Среда, 20 февруари 1952 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 9 ГОД. VIII 

77, 
Врз основа на Резолуцијата од Народната скуп-

штина на ФНРЈ бр. 391 од 30 декември 1951 година 
но повод на Предлогот нз општествениот план на Фе-
деративна Народна Република Југославија за 1952 го-
дина, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за 

Промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА 

ПЕРСОНАЛОТ ВО ТРГОВИЈАТА НА МАЛО 

Член 1 
Во Уредбата за платите на персоналот во тргови-

јата на мало („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), 
после членот И се додава нов член На кој гласи: 

„Се овластува Претседателот на Советот за про-
мет со с т к и на Владата на ФНРЈ и Министерот на 
финансиите на ФНРЈ по меѓусебна спогодба, а во со-
гласност со Претседателот на Советот за народно 
здравје "и социјална -политика на Владата на ФНРЈ, да 
можат, до донесувањето на нови прописи за плат-
ниот систем во трговијата, да отстапуваат од одред-
бите на оваа уредба при определувањето на платите 
и да ги определуваат т р о ш к о в н е ' н а трговските прет-
пријатија и начинот на определувањето данокот на 
вишокот" на фондот на платите, а поради обезбеду-
вање постапен премин на плаќање на персоналот во 
трговијата но начелата на -новиот платен А финанси-
ски систем." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

16. февруари 1952 година 
Белград 

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. 

78. 
Врз основа на чл. 56 од Основниот закон , за оп-

штествениот придонес и за даноците, Владата -на ФНРЈ, 
по .предлог од Министерот на финансиите ла ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕНАТА ТАРИФА ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТОТ 

Член 1 
Данокот на прометот се пресметува' и се плаќа 

иа -прометот .на оние (производи и добра и на надок-
надата за »вршење оние услуги што се предвидени 

во Времената тарифа за данокот на прометот. Време-
ната тарифа за данокот на прометот (во натамошниот 
текст Времена тарифа) е составен дел од оваа уредба. 

Член 2 
Данокот на прометот го плаќаат државните сто-

пански претпријатија, задругите, стопанските прет-
пријатија на задружните и општествените организа-
ции, како и занаетчиите и други лица кои вршат про-
мет на производите или на добра или вршат услуги 
што се предвидени во Времената тарифа. 

Данокот на промет го плаќа производителот на 
производот, продавачот на доброто (Делот В од Вре-
мената тарифа) и вршителот на услугата, доколку не 
е предвидено инаку во Времената тарифа. 

Член 3 
Данокот на прометот се пресметува и се .плаќа и 

на трошењето на материјалот од сопственото произ-
водство кој е предвиден во Времената тарифа, без 
обзир на тоа дели се плаќа данок и на прометот на 
финалниот производ, доколку не е предвидено инаку 
во Времената тарифа. 

Член 4 
Што се однесува до начинот и сроковите на при* 

јавувањето, пресметувањето, уплатувањето и друго ќе 
се применуваат досегашните прописи за данокот на 
прометот на производите. 

Член 5 
Ако стопанското претпријатие, задругата, занает-

чија или друго лице за периодот од 1 јануари 1952 
година до објавувањето на оваа уредба го пресметало 
и платило данокот на прометот на производите по по-
ранешните прописи, ќе се извиши исправка на пре-
сметката и повеќе платениот данок ќе се засмета во 
отплата на недоспеалите износи на данокот на проме-
тот или ќе му се врати на уплатителот по негово ба-
рање, а помалу платениот износ ќе се уплати веднаш. 

Член 6 
Поблиски прописи за извршување на оваа уредба 

ќе донесува, по потреба, Министерот на финансиите 
на ФНРЈ. 

Член 7 
Оваа уредба ќе Се применува од 1 јануари 1952 

година, а во поглед на билетите за кината од денот 
на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

13 февруари 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. ,р. 
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БРЕМЕНА ТАРИФА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Општа забелешка« — Степ ата на данокот на про-

м е т н о ои::а Времена тарифа не е содржана во стоката 
на акумулацијата и фондовите по Бремената тарифа 
иа стрпите на акумулацијата и фондовите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2/52). 

ДЕЛОТ А — ПРОИЗВОДИ 

Tap. И а и н е н о в а н и е Степа 
бр. 

Гранка 113 — Производство и преработка на нафта 
Дин. 

1 Ц-чрол-за широка потрошувачка 50 
Забелешка: 
1) Даночната основица е 1 литар 
2) Даночен обврзник е трговското прет-

пријатие на големо што ја набавува оваа 
стока непосредно од производителот. 

Гранка 114 — Црна металургија 
2 1) Средни и лесни профили 28% 

2) Тенок и фин лим 30% 
3) Шавни цевки — 14% 
4) Влечен тел 35% 

Забелешка: 
1) Даночната основица е определената 

основна цена на суровините односно на по-
лупроизводите. 

2) Данокот по овој iар. бр. го плаќаат 
производните и увозните к'КП1Ј;:г:!П1;а само 
поп продавањето на овие производи на 
претпријатијата и на други лица осом при 
продажбата на индустриските претпријати-
ја и*сервнси за снабдување на-индустриски 
претпријатија. Ако индустриските претпри-
јатија и сервисите за снабдување на инду-
стриските претпријатија извршат продажба 
на оваа стока на други претпријатија и лица 
а не само на индустриски претпријатија и 
сервиси за снабдување на индустриски 

претпријатија, должни се да платат данок 
по овој тар. број. 
Гранка 116 — Производство, оплеменување 

и преработка на неметални ; руди 
Дин. 

3 Сол за широка потрошувачка 14 
Забелешка: 
1) Даночната'основица е 1 килограм. 
2) Даночниот обврзник е трговиште 

претпријатие на големо што ја набавува 
оваа стока непосредно од производителот. 

Гранка 120 — Хемиска индустрија 
4 1) Натриум карбонат 35% 

2) Натриум хидроксид 115% 
3) Калциум карбит 100% 

Забелешка: 
1) Даночната основица е определената о-

сновна цена на суровините односно полу-
производите. 

2) Данокот по овој тар. бр. го плаќаат 
производните и увозните претпријатија 
само при продажбата на овие производи на 
претпријатијата и други лица осем при про-
дажба на индустриските претпријатија и 
Сервиси за снабдување на индустриските 
претпријатија. Ако индустриските претпри-
јатија и сервиси за снабдување на инду-
стриските претпријатија извршат продажба 
на оваа стока на други претпријатија и 
лица, а не само на индустриските претпри-
јатија и сервиси за снабдување 4ia инду-
стриските претпријатија, должни се да пла-
ќаат данок по овој тар. број. 

Гранка 122 — Дрвна индустрија 
Дин. 

5 Кибрит — — 3,60 

Tap, Н а н м е н о в а н и е Стопа 
бр. 

Забелешка: ~ " 
Даночната основица е една кутија ки-

брит од 40 дрвчиња. За кибрит со поголем 
број дрвчиња сразмерно се наголемува 
даночната стопа. 
Гранка 123 — Индустрија на дрвењача, 

целулоза и хартија 
Дин. 

6 Книги за цигари 1.700 
Забелешка: 
Даночната основица е 1 килограм. 

Гранка 125 — Индустрија т кожа и обувки 
7 1) Горска кожа : 43%, 

обоеле J.;7-
1) Даночната основица е определената 

основна цепа на суровините односно полу-
пронзводите. 

2) Данокот по овој тар. бр. го плаќаат 
производните и увозните претпријатија само 
при продажбата на овие производи на прет-
пријатија га и други лица осем прич прода-
жба на индустриските претпријатија и сер-
виси за снабдување -на индустриските 
претпријатија. Ако шиду етри скит е прет-
пријатија и сервиси за снабдување на 
индустриските претпријатија извршат про-
дажба на оваа стока на други претпри-
јатија и лица а не само на индустриските 
претпријатија и сервиси за снабдување на 
индустриските претпријатија, должни се 
да плаќаат данок по овој тар. број. 

Гранка 127 — Прехранбена индустрија 
Дик. 

8 IIIексо — — — 70 
Забелешка: 

Даночната основица е 1 килограм. ^ 

Забелешка: 
Даночна основица е 1 литар. 

10 Шии рит: 1) За производство на експлозив во вое-
нотехничките заводи, за конзервирање 
.анатомски и хистолошки препарати, за 
научно-истражувачки работи и за дена-
турисан шпирит за горење » 

2) За ште индустриски и занаетски цели: 
осем особено споменатите, за болници и 
клиники, за лабораториски потреби и за 
потребите на препродавањето и обучу-
вањето на студентите во институтите 
и лабораториите на универзитетите — 20 

3) За 'производство на алкохолни пија-
лоци — 125 

4) За производство колониска вода, козме-' 
тика и широка потрошувачка 405 

З а п л е т к а : 
1) Даночната основица е 1 хектолитар-

ски степен на алкохол. 
2) Одобрение за набавка на шпирит 

за потребите од точ. 1) на овој тар. број 
издава Министерството на финансиите на 
ФНРЈ, а за потребите од точ. 2) и 3) 
издава министерството на финансиите на 
народната република. 3# денатурисаниот 
шч1тр"т не е потребно одобрение. 

?)) Дспатурисањето, набавката и упо-
требата на шпирит за потребите •од точ. 
1), 2) и 3) на овој тар. бр. подлежу ва. на 
контрола од надлежните финансиски ор-
гани. 

4) На суров шпирит кој се рафинира 
во други претпријатија или се испраќа во-
други претпријатија за да се рафинира 
нема да се плаќа данок. 
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Таџ. Н а н м е н о в а « и е Стапа 

Дик. 
11 Обични природни вина од грозја и про-

шек: 
1) Обични конзумни вина во буриња и 

шишиња — 10 
2) Cop г ди вина во шишиња 15 
3) Прошек — — — 20 

Забелешка: 
1) Даночната основица е 1 литар. 
2) Важат забелешките под 2) и след-

ните со тар. бројот 13. 
12 Фини вина, вештачки вина осем шампањ: 

1) Природни фини вина осем прошек — 25 
2) Вештачки вина — —» — — « 30 
3) Медицински вина 15 
4) Шампањ — — 120 

Забелешка: 
1) Даночната основица е 1 литар. 
2) На материјалот од кој се произве-

дат вештачките вина (шеќер, ш пирит, 
вина, и др.) мора да биде платен дано-
кот по односните тар. броеви покрај ла-
кот на овој тар. број. 

13 Природна ракија — 80 
Забелешка: 
1) Даночната основица е 1 хектолитар-

ски степен алкохол. Во случај да не може 
да се утврди јакоста на ракијата со алко-
холометар, ќе се смета дека мека ракија 
има 25% а лута 40% јакост. 

2) Како даночен обврзник ќе се смета 
производителот на вина и ракии без об-
зир дали произведува вино или ракија од 
суровини на сопственото производство 
или од купени односно на макар по коЈ 
основ забавени суровини, и без обзир 
кому и по кој основ се испорачува вино-
то и ракијата. 

Исклучително на онаа количина вино и 
ракија што им се продава на државните 
откупни претпријатија односно на специ-
јализираните државни претпријатија за 
промет со алкохолни пијалоци овие прет-
пријатија плаќаат данок на количините 
што ги откупиле од производителот. 

3) За потрошувачка во домаќинството 
на производителот без плаќање данок на 
промет се одобрува годишна 60—120 
литра вино на секој член од домаќин-
ството постар од 15 години, ,односно 
5—10 хектолитарски степени ракија на 
секој член од домаќинството постар од 
18 години. 

Членовите на селанските работни за-
други што произвеле вцно и ракија од 
плодовите окуќницата во количини по-
мали од количините одобрени по прет-
ходниот став за потрошувачка во дома-

• ќинствата, се ослободуваат од плаќање 
данок на онаа количина вино и ракија 
добивена од селанската работна задруга 
што ја претставува разликата помеѓу про-
изведените количини од окуќницата и 
количините на кои имаат право према 
бројот на членовите на домаќинствата. 
Ако се добавените количини на вино и 
ракија од окуќницата еднакви1 или пого-
леми од оние на кои имаат право по прет-
ходниот став, плаќаат данок на целокуп-
ната количина на вино и ракија што ќе 
-ја примат од задругата. 

Селанските работни задруги можат да 
запрат без да платат данок определена 
количина вино и ракија за потребите на 
своите членови при обработката на за-
дружното земјиште!, одржување приред-

Тар. Н а н и в н о в а н и е Сто«! 
бр. 

би и прослави. Оваа количина изнесува 
5% од вкупната количина на вино и (ра-
кија поделена на задругарите за потро-
шувачка во нивните домаќинства. Докол-
ку овие количини ги употребат во други 
цели или ги стават во промет должни се 
да плата данок. 

Членовите на лозарските производи-
тели« задруги можат да добиваат вино н 
ракија за потрошувачка во своето дома* 
ќинство само преку задругата и тоа во 
количините предвидени во точ. 1 на оваа 
забелешка. 

Сопственик на казан за печење ракија 
што се занимава со производство на ра-
кија за други 'лица со накнада во натура 
(уем) има право по збирот на вкупната 
количина на ракија добивена како уем и 
ракијата произведена од суровините на 
сопственото производство да запре за по-
трошувачка во домаќинството без пла-
ќање данок онаа количина ракија на која 
би имал право целокупната количина на 
та ракија да ја произвел од суровини на 
сопственото производство. 

Количините на вино и ракија што се одо-
брени за потрошувачка во домаќинството 
без плаќање данок не лодлежуваат »на 
плаќање данок ни тогаш кога ќе се ста-
ват во промет. 

Министерството на финансиите на народ-
ната република, во согласност со советот 
за промет со стоки на владата на 'народ-
ната република ќе ги пропише секоја го-
дина со наредба количините на вино и ра-
кија кои можат да се трошат во дома-
ќинството а без да се плаќа данок во 
рамките на гаре споменатите количини, 
водејќи при тоа сметка за специфичните 
услови и народните обичаи во поодделни 
краишта. 

4) Производителите на вино и ракија 
кои производ ат вино и ракија делум од 
суровини на сопственото производство 
а делум од набавени суровини, ќе се тре-
тираат како производители на вино и ра-
кија од суровини на сопственото про-
изводство, а оние што произведат ш и о и 
ракија само од набавени суровини дол-
жни се да платат данок за целокупните 
произведени количини. 

5) Вината кои по своите особини и са-
станци . не им одговараат на прописите вш 
вино и не се способни за потрошувачка 
(хибридни, индустриски, болни) не под* 
лежуваат - на плаќање данок, доколку 
стварно не се употребуваат »а чавешко 
трошење. 

6) Кога вината на кои што е платен да-
нок на промет се расипат во прометот 
така да се неспособни за човешко тро* 
шење, и се употребат за дестилација, ќе 
се признае платениот данок на виното и 
ќе се .пресмета при наплатата на данокот 
на произведениот дестилат (рамија од 
такво вино). 

Забелешка: 
Даночна основица е 1 литар. 

15 Производи од колење добиток — %% 
Забелешка: 
1) Даночна основица е вредноста на 

живиот добиток на денот на колењето. 
2) Даночен обврзник е сопственикот на 

добитокот што се коле осем физичките 
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Tap. Н а н м е н о в а н и е Стопа 
бр. 

лица и селанските работни задруги кога 
колат добиток за свои потреби односно 
за потребите на своите членови. 

3) По овој тар. број се плаќа данок и 
при колењето на живина. 

4) Данокот по овој тар. бр. се плака-
при колењето. 

Гранка 129 — Индустрија на тутун 
16 Тутунски преработки — — 25% 

Забелешка: 
Даночна основица е продавната цена 

на производителот. 
17 Приватно занаетчиство 

Сите производи на занаетството, осем 
напред споменатите — — — 10?<> 

Исклучително, ликери, бренди (коњак) , 
рум, араг, мастика, џин, вотка, виски и 
други вештачки ракии 15% 
Забелешка: 
1) Даночна основица е продавната цена 

на производителот. 
2) Даночните обврзници по овој тари-

фен број што не се должни да водат ра-
боти ч книги можат овие ш и т и да ги во-
дат доколку надлежниот околиски одно-
сно градски народен одбор најде дека се 
способни да водат работни книги. Во овој 
случај облогот на данокот ќе се врши врз 
основа на работните книги. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ ќе 
ги пропише условите под кои што ќе се 
дава одобрението за водење иа работ-
ните книги и начинот на водењето на 
истите 

ДЕЛ Б — УСЛУГИ 
Tap. бр. 1 — На сите биоскопски претстави, без 

Обзир кој ги приредува и на сите натпреварувачки! 
фискултурни приредби на ко ј што е дозволен при-
стап со плаќање влезнина, се плаќа, и тоа : 

1) на биоскопски приредби: 
а) на име на данок — 17% 
б) на и м е на допринос*^ на Југословен-

скиот црвен крст — 3% 
2) на фискултурни приредби — на име 

данок — — — 10% 
Забелешка: 
1) Даночна основица за плаќање данок е вкуп-

ната бруто надокнада (.влезнина), т. е. цената на вле-
зниот билет во која е содржан данокот ио овој та-
рифен број. 

Се забранува наплата »а влезнина на макар ко ј 
друг начин осем на начинот што е пропишан в о 
претходниот став на оваа забелешка. 

2) Данокот го плаќа приредувачот со употреба 
на влезни билети на службено издание. 

Снабдување со влезни билети на сужбено изда-
ние се врши к а ј Народната банка на ФНРЈ во ме-
стото ка ј што се одржува приредбата, односно ка ј 
финансискиот орган на оно ј околиски (градски) на-
роден одбор на чија територија се одржува при« 
ре дб ата. 

Во случај филијалата ,на Народната банка одно-
сно финансискиот орган да ги нема бараните влезни 
билети, нити влезни билети со различити цени (вле-
знини) со чија комбинација можат да се заменат 
бараните влезни билети, должен е на приредувачот 
да му из та те потврда врз основа на која овој ке 
може Да набери т е ч н и билети ка ј друга филијала на 
Наполиита банка односно кај друг финансиски орган 
ион од местото во ког се в р т и приредувањето, со 
тоа издавачот на влезните билети да е должен да ја 
запре потврдата и да го извести издавачот на истата 
за пролетаната па влезните билети. 

Кинематографски!© претпријатија (биоскопите) 
можат да набавуваат влезни билети само врз основа 
на -својата книга на требу вање која мора да биде 
заверена од страна на надлежниот финансиски орган 
на околискиот односно градскиот народен одбор. 
Оваа книга претпријатието е должно секогаш да ја 
има ка ј себе и по барање од овластениот финанси-
ски службеник да дозволи увид во истата-. 

3) Само во случај кога за извесна цена (влезни-
на) не постојат соодветни влезни билети на службено 
издание, а место еден не можат да се употребат по-
веќе влезни билети, надлежниот финансиски орган 
ќе му позволи на приредувачот да употреби други 
влезни билети. 

Исклучително употребата на други влезни билети, 
кога има влезни билети на службено издание, ја одо-
брува министерот на финансиите на народната ре-
публика. На овие влези билети претходно мора да се 
плати данок по овој тарифен број ка ј надлежниот 
финансиски орган што ќе ги жигоса влезните би-
лети. 

4) Набавка на влезни билети на некој друг на-
чин, осем начините изложени во претходните забе-
лешки не е позволено. 

5) Постојаниот приредувач е должен иа финан-
сискиот орган на надлежниот околиски (градски) на-
роден одбор во местото на приредувањето, најмалку 
пет дена пред почетокот на работата да ја пријави 
приредбата и времето кога се одржува, а исто така 
и секоја промена за времето на одржувањето на при-
редбата. 

6) Приредувачот мора на влезните билети да ја 
означи датата на приредувањето, а ако се даваат по-
веќе претстави дневно, тогаш и редниот број на прет-
ставите на тој ден. 

7) Од секој влезен билет приредувачот мора да 
го откине купонот пред да влезе посетителот на ме-
стото на приредбата, односно ако е приредување!о 
на отворен простор, веднаш кога се издава влезниот 
билет. Ако влезните билети немаат купони ме се 
искине делот (агалот) на влезниот билет. 

8) Посетителите се должни да ги чуваат влезните 
билети до крајот на претставата и по барање на кон-
тролниот службеник да ги покажат. 

9) Приредувачот и посетителите се должни на 
овластените финансиски службеници да им го овозмо-
жат вршењето на службата со цел да се контролира 
плаќањето на данокот и правилното применување про-
писите на ово ј тарифен број . Финансискиот службе-
ник мора за секој неодделен случај 'на контрола на 
службата да има о в л а с т е ш е од надлежниот финан-
сиски орган. Контролниот службеник е должен по 
извршената контрола да ја забележи во контролната 
книга најдената состојба, а осем тоа за резултатот на 
извршената контрола да го извести оној финансиски 
орган по чија наредба ја извршил контролата. 

10) Ниеден посетител, осем лицата споменати во 
претходната забелешка и- службениците на внатре-
шните работи специјално определени за одржување 
редот на приредбата не може без пропишан влезен 
билет да присуствува на приредбата на ко ја што при-
стапот е подводен со наплатување на влезен билет. 

Исклучително, можат да присуствуваат на при* 
редби без пропишани влезни билети на службено 
издание борци? на ЈНА кога под водство на раководи-
тел посетуваат биоскопски претстави и фискултурни 
приредби. 

Посетите на наведените приредби се вршат по 
писмени одобренија кои по претходна спогодба со 
приредувачите, ги издаваат батаљонските или вишите 
команди на ЈНА. Овие потврди му се предаваат на 
приредувачот како доказ за посета на приредбата од 
страна на борци на ЈНА без употреба на влезни би-
лети. 

11) Постојаните ттриредувачи се должни за купу-
вањето IT продажбата на влезни билети на службено 
издание да водат евиденција од која ќе може да се. 
утврди: 
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а) набавката на влезните билети, б ) дневната 
продажба и в) запасот. 

Овие податоци се искажуваат одделно според 
видовите на услугите. 

12) Приредувачот кој купил влезни билети на 
службено издание или платил данок при жигосува-
њ е т о на влезните билети на приватно издание има 
право да му се врати платениот данок на оние влезни 
билети што не ги распродал. Не може да се врши 
враќање на данок на влезните билети од кои што се 
откинати купоните или се пак тие ©тргнати од блокот. 

Решение за враќање донесува оној орган ка ј кого 
се купени влезните билети односно жигосани и, ако се 
во прашање влезни билети на службено издание, 
веднаш го извишува. Меѓутоа решението за враќање 
на данокот на нераспродадените влезни билети на 
приватно издание финансискиот орган нема Да го 
изврши пред да го одобри тоа решение вишиот фи-
нансиски орган. Откога ќе ia установи правилноста 
на решението за враќање вишиот финансиски орган 
»после извршноста на решението, ќе ги поништи 
сите влезни билети на приватно издание за кои се 
враќа данокот. 

Предметите по кои што е извршено враќањето на 
данокот за започнатите блокови на влезни билети од 
службено издание ќе ги испрати надлежниот орган 
што го извршил враќањето, заедно со односните за-
почнати блокови на влезни билети до Главната Цен-
трала Jiа Народната банка на ФНРЈ (служба на так-
сени и даночни вредности), и тоа во срок од пет дена 
по истекот на секој месец. Откога ќе ја испита пра-
вилноста на извршеното враќање и ако нема забе-
лешки, Главната централа на Народната банка на 
ФНРЈ комисиски ќе ги поништи сите блокови на 
влезни билети за кои што е вратен данокот. Во ОВОЈ 
случај на враќање данокот на приредувачот не му се 
враќа надокнада за изработка на влезните билети. 

13) Отг^аќање данок по овој тар. број се осло-
бодени: 

а) биоскопските претстави на кои што им се 
прикажуваат на учениците научни и воспитни фил-
мови како и биоскопски претстави на кои што се при-
кажуваат научни филмови со предавање; 

б) централната кинотека што се однесува до 
биоскопски^ претстави и .предавања; 

в) фискултурник приредби што се приреду-
ваат помеѓу синдикалните подружници на поодделни 
работни колективи со наплата на влезнина, за да се 
покријат т р о ш к о в н е на приредбата или во корист на 
дотациите синдикални подружници. 

14) Се овластува Министерот на финансиите на 
ФНРЈ наплатениот данок на промет на фискултурните 
приредби, по одбивање на манипулативните трошкови 
што и' припаѓаат на Народната банка на ФНРЈ, да им 
го отстапи на фнекултурните организации. 

Данокот на промет на фискултурни приредби ке 
се наплатува од 1 март 1952 година. 

Тарифен број 2 — На премиите на осигу-
рување и реосигурување се плаќа на име да* 
ноќ од вкупно инка страните премии — 4% 

Забелешка: 
1) Данокот по овој тар. број не се плаќа на пре1-

миите на осигурување на животот нити на премиите 
на реосигурувањата примени од странство. 

2) Данокот по овој тар. бр. го плаќа Државниот 
осигурителен завод одделно според' инхалираните 
премии на територија на одделни народни републики, 
и тоа во срок од 30 дена по истекот на месецот. 

Тарифен број 3 — На наеми на неподвижни ства-
ри и правата на ни!В се плаќа данок о д износот на 
Наемнината (ќиријата) и тоа: 

1) на наеми на згради или .на делови о д згради 
(станови, локали, ити.) ако изнесува наемнината: 

до- 200 дин. 3 дин. 
преку 200 до 400 „ 6 „ 

400 „ 600 „ 10 „ 
« 600 „ 800 w 15 „ 

преку 800 до 1.000 дин. 20 дин. 
1.000 ,, 1.500 „ 30 „ 
1.500 „ 2.000 „ 40 „ 
2.000 „ 3.000 „ 60 „ 

" З.ООО „ 3 % 
2) На наеми на други неподвижни ствари и права 

На неподвижни ствари од износот или вредноста на 
наемнината 2%. 

Забелешка: 
1) Даночната основица е оној износ на наемни-

ната кој се прима фактично односно чиј прием се 
потврдува со една признаница без обзир за кое време 
се положува наемнината. Во даночната основица се 
засметува и вредноста на сите споредни давања, чи-
иидби и терети што ги прима наемателот, на себе, а 
исто така и данокот по ово ј тар. број. Ако наемни-
ната не се плаќа само во пари, туку покрај парите се 
надокнадува и со некаква чинидба на наемателот или 
наемнината се состои само од такви чинидби, ќе се 
плата данок и на паричната вредност на тие чинидба 
на ист начин и во исто време како Да е платена наеу-
нииата во готови пари. Ако при изнајмување соби се 
договори одделно надокнада за вршење разни други 
услуги (за перење рубје, чистење чевли, изна јмување 
мебел и ел.) тогаш на надокнадата за наем на собите 
се плаќа данок по овој тар. број, а на надокнадата на 
други услуги но тар. бр. 8 од овој дел на тарифата. 
Во спротивно, кога наемнината за неподвижност 
(соба) и надокнадата за услугите договорена во еден 
износ, се плаќа данокот по ово ј тар. број . 

2) Даночен обврзник е наемодателот. 
3) Даночната обврска и должноста за плаќање на 

данокот настанува во моментот на приемот на наем-
нината. ф 

4) Данокот на наеми на згради се плаќа со упо-
треба на даночна хартија т. е. на пропишана со од* 
в е ш а признаница о д службено издание. Ако призна-
ницата гласи на сума поголема од 3.000 динари ќе с е 
доплати 3 % данок в о даночни марки на вишокот н а 
наемнината преку 3.000 динари. Марките се лепат на 
уште непоништениот образец на признаницата о д слу-
жбеното издание, а се поништуваат со испишувањето' 
На таксите преку залепените марки. 

Данокот на наемите на други неподвижни ствари 
и права на сите неподвижни ствари се плаќа во да -
ночни м а р ш . Марките се лепат на обична хартија 
односно на договорот за наемот, а потоа се поништу-
ваат со испишување текстот на признаницата преку 
марките, така ш т о натписот „признаница" да биде 
преку марките, а текстот на признаницата да почнува 
H§L 'чиста хартија и натаму да оди преку залепените 
марки. 

5) Што се однесува до изработката, продажбата 
и замената на даночните марки и даночните хартии од 
вредност о д ово ј тар. бр. -важат прописите за изра-
ботката, продажбата и замената на таксените вред-
ности. 

6) Наемодателот е должен да го потврди секој 
прием на наемнината веднаш во моментот на приемот 
на потврдата со писмена признаница која му ја издава 
на наемателот. Признаницата ва прием на наемнината 
мора да го содржи износот на наемнината, времето за 
кое се однесува примената наемнина, наемното добро, 
датата на издавањето и потпис на издавачот на при-
знаницата. 

Ако наемателот или од него овластеното лице не 
ја прима наемнината непосредно од рацете на наема-
телот, туку о в о ј му ја испраќа наемнината по пошта, 
ј а уплатува на неговата текуќа сметка или ia полага 
к а ј суд во депозит, наемодателот (односно лицето 
што ја прима наемнината по негово овластение) е 
должен да издаде и на наемателот да му испрати при-
знаница во срок од пет дена во приемот на Наемни-
ната. 

7) На наемодателите кеч се во наемен однос сб 
повеќе ^ од 20 наематели во едно исто место или па 
подрачје на еден околиски (градски) народен одбор 
и на оние што ја наплатуваат наемнината преку сво-
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јата текуќа сметка при .Народната банка односно при 
Комуналната банка може финансискиот орган на над-
лежниот околиски (градски) народен одбор д а ^ и м до-
зволи да го плаќаат овој данок по списокот во ro-i 
тови пари. Списокот се поднесува во два примерка. 
Уплатата на данокот се потврдува на обата примерка 
сд кои што еде«. му се враќа на уплатителот. 

8) Наемателот е должен да ги чува признаниците 
»а платената наемнина една година по нивното изда-
вање и по барање од државните органи да ги покаже. 
Наемателот мора Да ги чува тал он ите од издадените 
(Признаници за наемнината на згради или нивни де-
лови пет години. 

9) Кога комуналните и градежните претпријатија 
со цел на обезбедување и сместување на работниците 
»апо сл ени на нивните работилница градат работнички 
планови, не плаќаат данок по овој тар. број на наем-
нината што ја наплатуваат од работниците. 

10) На пазакупнина не се однесуваат прописите 
од овој тар. број ниту се плаќа данок. 

Тарифен број 4 — На меничните заеми се плаќа 
данок од износот -на меницата вредност, и тоа: 

до " 1.000 дин. 2 дин. 
преку 1.000 до 2.000 „ 4 

2.000 „ 3.000 „ 6 
З.ООО „ 5.000 „ 10 
5.000 „ 7.500 „ 15 
7.500 „ 10.000 „ 20 

^10.000 „ 15.000 „ 30 
15.000 „ , 20.000 „ 40 
20.000 „ 30.000 „ 50 
30.000 „ 50.000 „ 75 
50.000 „ 75.000 „ НО 

•75.000 „ 100.000 „ 150 
100.000 „ 150.000 „ 200 

л 150.000 „ 200.000 „ ЗОО 
200.000 „ 300.000 „ 400 
зоо.ооо 500.000 „ еоо 

* 500.000 „ 750.000 „ 1.000 
750.000 „ 1,000,000 „ 1.500 

1,000.000 „ 1,500.000 „ 2.000 
1,500.000 „ 2,000.000 „ 3.000 

ед секоја натаму започната иљада динари 2 
Забелешка: 
1) Даночна основица е вкупниот износ на менич-

н о г побарување односно износот чието побарување 
се обезбедува со меницата, а во кој е содржан и из-
носот на данокот но овој тер. број. 

На медалите што гласат во странска валута дано« 
ес плаќа на нивната менична вредност во динар« по 
•в ани чинот курс вр моментот кога настанала даноч-
ната обврска. 

2) Даночен обврзник е имателот на меницата, т. 
«. лицето во чин раце се наоѓа меницата. 

3) Данокот по овој тер. број се плаќа на сите 
меници издадени во земјата, без обзир дали ќе се 
плати во земјата или во странство,- како и на мени-
ците издадени во странство ако им е плаќањето во 
земјата. 

На ко пинте од меници не се плаќа данок. 
4) На мешиште издадени во земјата данокот се 

плаќа само со употреба на пропишаниот неличен блан-
кет од државно издание и тоа во моментот на нив-
ното издавање. Ако се заменува порано издадена ме-
ница, данокот мора да се плати со употреба на нов 
меничен бланкет. 

За меница на сума преку 2,000.000 динара треба на 
меничниот бланкет кој е пропишан за сума од 2,000.000 
динари претходно да се доплати данокот на вишокот 
преку 2,000.000 динари кај филијалата На Народната 
банка »која ќе ја потврди доплатата на данокот на 
меничниот бланкет и ќе ја означи новата менична 
» р а н о с т за која важи меничниот бланкет, по допла-
ту вашето на данокот. 

Ако нема меничен бланкет од соодветна менична 
вредност ќе се употреба! менични от бланкет,од пони-
ска менична вредност откога ќе се доплати претходно 

соодветната разлика на данокот по пропиеше од 
претходниот став. 

5) Ако по еден заем ќе се издадат повеќе меници, 
тогаш збирот на поединечните износи на данокот по 
овој тар. број кој е платен со употреба на меничните 
бланкети не може да биде помал од износот на да-
нокот кој одговара на вкупниот износ на заемот, а 
ако е платен при тоа повеќе данок обврзникот нена 
право на враќање на истиот. 

6) Ако се продолжи срокот на заемот или обнова 
кредитот не може да се употреби истата меница, тук^ 
данокот мора да се плати со употреба на ное меншев 
бланкет. 

7) Ако на име покривање по кредитот слушни 
бланко меница, имателот на меницата е должен на 
грбот од меничниот бланкет да го означи бројот "И 
датата на решението за одобрениот кредит и за виси-
ната на кредитот за чието покривање служи таа блан-
ко меница. Старата бланко меница не може да се упо-
треби за нов заем. 

8) Ако е меницата издадена и платива во стран-
ство, па ќе се внесе во земјата и стави во иромет, 
на неа ќе се плати данок од 10 динари без обзир иа 
меничната вредност. 

Ако е меницата издадена и платива во страк«*©, 
па ќе се означи дополнително на неа дека е платива 
во ФНРЈ или за осигурувањето или наплатата иа пр-
вичното побарување се бара интервенција од нашите 
државни органи, ќе се плати соодветен данок ио ска-
лата од овој тар. број како да е издадена вр земјата. 

Данокот до 10 дин. за мениците од првиот став 
на оваа забелешка се плаќа во даночни марки, а да-
нокот за мениците од вториот став на оваа забелешка 
се плаќа кај филијалата на Народната банка. 

Данокот на зениците од претходните ставови се 
плаќа најдоцна за 30 дена откога ќе биде странската 
меница внесена во земјата. Но, ако околноста поради 
која се плаќа данок ќе настане пред овој срок, дано* 
кот мора да се плати кога настанала таа околност 
(т. е. при дополнителното означување дека местото 
за плаќање е во ФНРЈ или при барањето интервен-
ција од нашите државни органи за осигурување или 
наплата на мешаното побарување). 

9) Што се однесува до изработката, продажбата и 
замената на меничните бланкети важат аналогно про-
писите за изработката, продажбата и замената на так-
сените вредности. 

10) Данокот по ОВОЈ тар. број не се плаќа на ме« 
шините заеми на државните надлештва и установи 
на државните стопански претпријатија и задругите, е 
исто така и на меничните заеми на народните и оп-
штествените организации кои се ослободени од дано-
кот на доходот. 

11) На заемите без менично покривање се плаќг 
данок по тар. број 5 од овој дел на тарифата. 

Тарифен бр. 5 — На сите заеми ос ем на менич« 
ш т о се плаќа данок од вкупниот износ на побарува-
њата 0,2592 

Забелешка: 
1) Даночна основица е износов на побарувањата 

во кој е содржан и данокот по овој тар. број. 
2) Даночен обврзник е заемодателот. 
3) Даночната обврска и должноста за плаќање нѕ 

данокот настануваат во моментот на склучувањето ш 
договорот за заемот. 

Усниот договор за заемот мора заемодателот ДЈ 
го пријави во срок од 15 дена по склучувањето, к 
тоа на оној околиски (градски) народен одбор на чиј* 
Територија се наоѓа седиштето на заемодателот. 

4) Секое продолжување срокот на заемот ил® 
обновување на заемот ќе се смета како нов заем. 

5) Данокот по овој тар. број се плаќа во даночш 
марки кои се лепат и поништуваат на самиот договор 
ва заемот (обрну ва јќи внимание на начинот пропиша! 
во забелешката со тар. бр. 3 од овој дел на тари 
фата). 

6) Од данокот по овој тар. бр. се ослободуваа 
влезниците на државните заеми, на д р ж а в и т е бла 
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гаји,ички записи и бонови и други задолжннци на др-
жавните надлештва, државните установи и државните 
Стопански претпријатија и обвезници^ на задругите, 
потоа обвезниците на општествените организации-што 
се ослободени од данокот на доходот. 

7) На заемите со менично покривање се плаќа 
данок по тар. бр. 4 од овој дел на тарифата. 

8) Данокот по овој и претходниот дар. број не 
се плаќа на заемите дадени за подигање станбени 
згради на работниците и службениците по Уредбата 
за изградба станбени згради на работниците и слу-
жбениците. 

tap, број 6 — На надокнада за огласи во 
весниците, календарите, повремените' списанија^ 
службените листови, во книгите и ел. и за 
огласи преку радио или светлосни проекции во 
кината се плаќа на име данок 

Забелешка: 
1) Како огласи во смисла на овој тар. број се 

сметаат сите белешки и обзнани со збор или со слика 
кои имаат карактер на приватно обзнанување (обја-
вување веридба, венчање, смрт, приредби, препора-
чување стока, регистрација и биланси на претприја-
тијата', губење исправи и ел.). 

2) Даночна основица за плаќање данок по ОВОЈ 
тар,Тро"ј е вкупната бруто надшшадТУво ко^гГ ( [^одр-
жан и износот на данокот ЈН о̂  "овој "тарГ број., 

6Г'Даночен оОВРЗНик"1Г "лицето кое прима надо-
кнада за огласувањето. 

Далечниот обврзник, доколку не е должен инаку 
да води книга, должел е да води посебна евиденција 
ва огласите во која ке ги запишува објавените огласи 
и примените надокнади. 

4) Даночната основица настанува во моментот на 
дццемот на надокнадата за огласувањето. 

5) Данокот по овој тат), број се плаќа во | срок од 
б - Ј 1 Ш в У в о месецот^ 

Tap. број 7 — На прометот на сите угости-
телски услуги се плаќа на име данок 12% 

Забелешка: 
1) По овој тар. број плаќаат данок угостител-

ските претпријатија на сиот промет на угостилеските 
услуги во кој опаѓаат сите услуги на смеѓ,ување, Ја-
дење, пијалоци (кафе, млеко и ел.), алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, ка,ко и сите ' споредни услуги 
на угостителството (употреба на купатила, билијар, 
шах. канти, пеглање рубје и алишта и ел.). 

2) Даночна о с н о в и ц а е цената" на угостителската 
услуга во која . е содржан и соодветниот износ на да-
нокот по овој тао. број. 

3) На прометот (утрошокот) на оние производи 
на сопственото^ производство кои се предвидени во 
делот А од оваа тарифа угостителските претпријатија 
се должни да платат данок на прометот по соодвет-
ниот тар. број, покрај данокот по овој тар. број. 

На натокнадлта за услугите од та-р. бр. 1—G на 
овој дел на тарифата угостителските претпријатија 
плаќаат данок по односниот тар. број, а не по : о ѕ о ј 
тар. број. 

4) Данокот по ово ј тар. број не го плаќаат ра-
ботничко-службеничкттте ресторани! и метрите. 

Tap. број 8 — На надокнадата за вршење 
сите други услуги од страна на приватните 
занаетчии и лица во кои се подразбираат и 
градежни како и транспортни услуги се плаќа 
на име данок — — — 5% 

Забелешка: 
1) Даночна основица е вкупниот износ на иадо-

кнадата во која е содржан и данокот по осо ј тар. 
број. Во фактурата одделно ќе се покаже износот на 
надокна дата за завршената' услуга од вредноста на 
уно треб ени от материјал и данокот ке се пресмета само 
на надокнадата за услугата. Во - спротивно, данокот 
ке се ное смета на целокупниот износ на надокнадата. 

2) Даночен обврзник е извршителот на услугата 
одр сно примателот на надокнадат , i даночната 
обврско настанува во моментот на извршувањето на 
услугата. 

3) Данокот ќе се уплати во срок од 5 дена по 
истекот на месецот за сите услуги извршени в 0 текот 
на- минатиот месец 

4) Под услуги во смисла на овој тар. број се сме-
таат разновидни форми дејности кои некој занаетчија 
или лице му ги врши на друго претпријатие, на за-
наетчија или на лице со надокнада. 

5) На данокот по овој тар. број подлежна е и 
надокнадата за употребата на подвижни ствари, 
доколку не е таа надокнада подлежна на данокот по 
некој од претходнине тарифни броеви од овој дел на 
тарифата. 

6) Данокот по пво! гар, број не се плаќа: 
а) на услугиtе ипо ги вршат државните стопан-

ски претпријатија и установи, задругите и задружните 
претпријатија, како и претпријатијата на општестве-
ните организации; 

б) на надокнадата за здравствени услуги во 
бањите, лету вал пивата и поправилнштата; 

в) на надохнздта за градежни услуги што се 
вршат по Уредбата ?з изградба станбени згради 
работнициве и службениците, со тоа што ова о<сло« 
болување да вежи и за изградбата по Уредбата нт, 
Владата на ' НР Македонија за изградба станбен;! 
згради на лицата пребегани од Егејска Македонија. 

ДЕН В — ДОБРА 
Tap. број 1 — На пренесување правото на соп-

ственост на непо движно е гите ср надокнада се вжаќа 
на име д:нок, и тоа на даночнатачосовица: 

а) до 100.000 дин. 10% 
б) преку 100 .ООО >» 200.000 12% 
в) 200.000 „ 500.000 » 15% 
г) 5-00.000 >> 1,000.000 »1 20% 
д) „ 1,000.000 2,000.000 ј» 25% 
0 >, 2, 4)000 30% 

Забелешка: 
1) Даночна оси,:вица е купо-продавната цена или 

вредноста па договорената надокнада односно пролет-
ната вредност во -моментот кога станала даночната! 
обврска — спрема тоа која е од нив поголема, а да -
ночен обврзник е продавачот односно лицето што ја/ 
0 ту ѓ у ва пепел в и ж i: о е т а . 

2) На пренесувањето правото на сопственост на 
неподвпжностите што се граничат со патишта со со-
времен коловоз вон од населбите се плаќа данок по' 
соодветната стопа од ОВОЈ тар. број наголемена за 
1 (еден). 

3) Данокот по повисоката стопа не може да биде 
поголем од данокот по најблиската најниска стопа на-
г о л е м о со р а з л и к а на даночната основица поради 
која би требало да се примени повисока даночна стопа. 

4) Ако едно лице повеќе пати во тек на една го-
дина ќе г 0 пренесе со надокнада на пет здобиван пра-
вото па сопственост на повеќе неподвижни ствари или 
повеќе лелови од и с т неподвижна ствар, ќе се плати 
данок па nwni ia j a вредност на сите преносни ствара 
или пини ' делови i:0 . текот на годинаia по стопати 
која и' одговора на вкупната вредност. 

5) На прене е w глисто иа правото на сопственост-
па н е п о дв и жн о с т со накнада не можат, да се напла-
туваат никакви други лаж би ин. 

6) Даночната обврска настапува во моментот кога 
се склучува договорот за купо-продажбата односно за* 
пренесување правото на сопственост со надокнада или 
пртпвчпнидба. Ако новиот здобиван на ^ п о дв и жн о с та 
може да бара ук:шжу;~.аље правото на сопственост врз 
основа на кек^ј пресен акт тогаш даночната обврска! 
настанува во моментот на правосилноста на то ј правел 
акт. Кога се пренесува правото на сон :тз еност »на не-
иодвпжностч помеѓу приватните лица даночната обвр-
ска настанува во моментот кога му е соопштено нб' 
даночниот обврзник одобрението од гад лажниот држа-
вен срган за пренесување правото ка сопственост на 
^ п о д в и ж н о с т а по склучениот догов нг Ако се склучи 
договорот после добавеното одобрение, даночнава 
обврска настанува во моментот на с к л у ч у в а а т * Ш 
договорот. 
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7) Во -даночната основица се засметува и вредно-
ста на сите обврски (долгови, чинидби -и ел.) што i и 
прима купувачот на себе како и вредноста на сите 
терети со коп му го ограничуваат правото на потполно 
уживање (на пр.: право на плодоуживање во корист 
на друго лице и ел.). По исклученине, кота се прене-
суваат не подвижноста со обврска (надокнада) на до-
животна издршка за даночна основица ќе се земе про-
метната вредност на односната неподвижност без 
обзир на вредноста на издршката. 

8) Кога при пренесувањето правото на сопстве-
ност на неподвижност по договорот за купопрода -
жбата е купувач државно надлештво, државна уста-
нова, државно стопанско претпријатие, задруга или 
масовна народна организација, пријавената купо-про-
дав-на цена на неподвижно ста ќе се смета како точна. 

9) Ако се врши замена на една неподвижност за 
друга (трампа), ќе се плати данок на прометната вред-
ност и на едната и на другата неподвижност одделно. 

10) Данокот по ОЈЗОЈ тар. број се плаќа кај фили-
јалите на Народната банка на ФНРЈ за сметка на оној 
финансиски орган на околискиот (градскиот) народен 
•одбор на чие подрачје се наоѓа неподвпжноста ш т о се 
пренесува. 

11) Секој договор или друг правен акт врз основа 
на кој може здобквачот да бара укњижавање правото 
на сопственост, даночниот обврзник мора да *о при-
јави до надлежниот финансиски орган од претходната 
забелешка во срок од 15 дена по' неговото склучу-
вање, односно по правосилноста и извршноста на од-
воениот правен акт. Ако се врши пренесување по 
•одлука или при содејство на државен орган Доста-
вање договори, заверка и ел.), должен е и тој да ја 
поднесе оваа пријава. 

12) Данокот по овој тап. број мора да се уплати 
во срокот определен за пријавата по претходнаia за-
белешка. 

Пренесувањето правото на сопственост на непод-
вижно стите на новиот здобиван не смее да се запише 
во земјишните нити без доказ за птатенчог данок по 
овој тар. број. Како доказ ќе се суста звашнтната 
потврда од надлежниот финансиски орган од забе-
лешката 11) на овој тар. број. 

13) Купувачот гарантира солидарно .со продавачот 
за данокот по овој тар. број. 

14) Кога со јавна исправа ќе се докаже наполно 
или делимично неизвршување на договорот -или на 
друг правен акт по пренесувањето на ^ п о д в и ж н о с т а 
поради некаква пречка што станала независно од во-
лјата ич странките- платецот на овој данок има право 
на враќање на соодветниот дел од платениот данок. 

15) Данокот по овој тар. број не се плаќа: 
а) кога вршат државните органи пренесување 

праѕзото на управување над неподвижниот имот или 
пренесување на имотот со надокнада, потоа кога 
вршат задругите и задружните организаации п опште-
ствените оргнизации што се ослободени од данокот на 
доход пренесување правото на управување над не-
подвижниот имот и кога вршат пренесување на имот 
•со надокнада на државата, задругата, задружната ор-
ганизација или општествената организација која е 
и с т а к а ослободена- од данокот па доходот; 

б) кога се врши размена на неподвижноста со 
цел за арондирање (поради составање во едно де-
лови на неподвижен имот од ист сопственик) по »а*-
редбата од државните органи за аграрна реформа, 
колонизација и др.; 

в) кога со цел за изводење јавни работи или 
за други јавни потреби се врши размена на неп ОДБИ -
е ш ости помеѓу државните стопански претпријатија и 
установите или органите од една! страна,, и други лица, 
од друга страна, и во случај кога се врши размена на 
н е п о д в и ж н о с т помеѓу задругите, од една страна, и 
други лица, од друга страна.. Ако во овие случаи една 
страна прима од другата страна разлика на вред-
носта помеѓу разменетите неподвижиости, должна е 
да плати данок за таа разлика по овој дар. бро ј асем 

Е случај jKgr^ ш даоЈарујваат како приматели на ра-
ката лрѓа ќби се по -одредбите од точ. а) на оваа 

забелешка ослободени о з плаќање данок при отуѓува-
њето на своите н е п о д в и ж н о с т ; 

г) при пренесувањето правото на сопственост 
•на неподвпжпостите од приватните лица на државата 
по прописите за национализацијата; 

д) кога се врши на државата пренесу пање пра-
вото на сопственост на неподвижност« поради подми-
рување на обврските (поради отплата на данокот 
и др.) ; 

ѓ) кога се врши со надокнада пренесување на 
згради подигнати под условите од Уредбата за из-
градба станбени згради на работниците и службени-
ците („Службен лист и - ФНРЈ' ' , бр. 23 51). и тоа само 
на лиацта кон би б т л е при подигањето на отпиената 
зграда ослободени ст плаќање данок на промет по 
прописите на односната уредба. 

Tap. бр. 2 — Ма н а н е с у в а њ е со надокнада правото 
на патенти, лиценци, мустрп, модели, жигови, стварна 
службеност, правото на првенство, на плодоуживање, 
правото на рента, како и на пренесување удели се 
плаќа на име данок, и тоа: 

1) на пренесување правото на плодоужи-
вање — — — — — — 5% 

2) на пренесување патенти и давање ли-
ценци на државата од страна на работниците, 
наместенпцше и службениците 0,5С7о 

3) на пренесување други права и удделп — 2с!о 
Забелешка: 
1) Даночна основица е купопродажната печа или 

вредноста на договорената надокнада односно промет-
ната вредност во моментот кога станала даночната 
обврска — спрема тоа која е од нив поголема, да-
ночен обврзник е продавачот односно лицето што го 
отуѓува правото. 

2) При пренесување правото на плодоуживање и 
правото на првенство важат аналогно прописите од; 
забелешките со тап. бр. 1 о^ овој дел на тарифата, 
со тоа што прометната вредност на плодоуживање^} 
да се утврдува според прописите од Уредбата за да-
нокот на наследства и подароци. 

3) При пренесувањето на други права и при пре-
несувањето на уделите ќе се постапи на следен начин: 

а) кога изнесува поодавната цена на предметот 
што се отуѓува преку 50.000 динари отуѓувањето ме па 
да се пријави и данокот да се плати во срок од 15 
дена од денот на продавањето ка ј филијалата па На-
родната банка на« ФНРЈ за сметка на финансискиот 
орган на оној околиски (градски) народен одбор на 
чија територија е пребива лтгштето на даночниот 
обврзник; 

б) во другите случаи данокот може да се плати 
на горниот начин или во даночни м ф ш г во срок од 
15 дена од денот HI продавањето. Марките се лепат на 
испотена за отуѓувањето или на обична хартија а се 
поништуваат со испишување на текстот за пренесува-
њето или за потврдата на приемот на надокнадата преку; 
залепените марки, со тоа што насловот (,,договор", 
„признаница" и ел.) мора да биде испишан над мар-
ките, а текстот да почнува на чиста хартија и натаму 
да оди преку залепените марки. 

7 9 . 

Врз основа на чл. 21 од Законот за регулирање 
на платниот промет со странство (Девизен закон) из-
давам 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ФАКТУРИСАН^ НА ТРАНСПОРТНИТЕ И 

ДРУГИ УСЛУГИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 
СООБРАКАЈ 

1) Одредбите од Наредбата за фактурисан^ Ана 
транспортните и други услуги во меѓународниот со-
обраќај („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 2/52) се од-
несувз ат и до Главната дирекција на југословенските 
железници, до Југословенското државно речно бро-
дарство и до Главната дирекција на поштите на 
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ФНРЈ, а не се однесуваат на (претпријатието за кван-
титативно и квалитативно примање на стоката „Југо-
инспект". 

2) Оваа наредба ќе се применува од 1 јануари 
1952 година. 

Бр. 3255 
11 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

80. 
Врз основа на чл. 1, а во врска со чл. 2 точ. ѓ и 

членот 3 на Уредбата за оснивање и работење на 
Библиографскиот институт на ФНРЈ („Службен лист 
ка ФНРЈ", бр. 77/49), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВОДЕЊЕТО НА ЦЕНТРАЛНИОТ КАТАЛОГ НА 

СТРАНСКИ КНИГИ И СПИСАНИЈА 
1. Библиографскиот институт на ФНРЈ органи1 

зира и води Централен каталог на странски книги и 
списанија што се наоѓаат во библиотеките на тери-
торијата на Федеративна Народна Република Југо-
славија. 

Во Централниот каталог на странските книги и 
списанија се воведуваат/ сите странски списанија, а од 
странските книги само оние што се издадени почнувај-
ќи од 1919 година. 

2. Сите јавни библиотеки, како и државни ге надле-
штва и установи и општествените организации што 
имаат свои библиотеки, должни се. да испраќаат до 
Библиографскиот институт на ФНРЈ податоци за стран-
ските книги и списанија што се наоѓаат ка ј нив. 

3. Податоците за странските книги што ќе ги при-
маат библиотеките после 31 декември 1951 година ќе 
се испраќаат на секој прв во месецот почнувајќи од 
денот на влегувањето во сила на оваа наредба. 

Податоците за странските списанија што ќе ги 
примаат библиотеките после 31 декември 1951 година, 
ќе се испраќаат полгодишно, и тоа на 1 јануари и на 
1 јули секоја година. 

4. Податоците за странските книги се испраќаат на 
библиотечки картони (ливчиња) од интернационален 
формат ' (7,50 X 12,50), кои одржуваат рубрики за: 
презимето и името на авторот, наслов и поднаслов на 
книгата, број на свескама, делото, томот и ел., место 
на издавањето, име на издавачот, година на изданието, 
бро ј на страниците и класификациона ознака на би-
блиотеката. 

Податоците за странските списанија ќе се испра-
ќаат на одделни обрасци, кои содржуваат рубрики за: 
назив и место на излегувањето на списанието, годи-
ште, година и број на селската. 

5. Податоците за странските книги што ги примиле 
библиотеките до 31 декември 1951 година, ќе се ис-
праќаат според напатствие™ што ќе го издаде дирек-
торот на Библиографскиот институт на ФНРЈ. 

Податоците за странските списанија што ги при-
миле .библиотеките до 31 декември 1951 година ќе се 
испратат во срок од месец дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа наредба. 

6. Обрасците, начинот на работењето околу при-
бирањето на податоците и воведувањето во Централ-
ниот каталог, како и другите технички работи ги опре-
делува директорот на Библиографскиот институт на 
ФНРЈ. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето в о ' „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1124 
12 февруари 1952 година; 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука 
и култура, 

Родољуб Чолаковић е. р 

81. 
Врз основа на чл. 24 од Законот за регулирање 

на платниот промет со странство (Девизни закон), а 
во врска со Решението за расподелбата на девизите 
што се остваруваат со извоз, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ФАКТУРИ-
САЊЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ И ДРУГИ УСЛУГИ ВО 

МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ 
1) Прописите од НајРедбата за фактурнсање на 

транспортните и други услуги во меѓународниот со-
обраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/52), како 
и изменувањата и дополнувањата на оваа наредба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/52), што се однесу-
ваат до: 

а) сите извозни и увозни претпријатија и други 
извозници и увозници; 

б) сите. претпријатија од ресорот на Министер-
ството на помор ств ото на ФНРЈ, 

Главната дирекција на југословенските железници, 
Југословенското државно речно бродарство, 
Југословенскиот аеротранспорт, 
Главната дирекција на поштите на ФНРЈ, 
Претпријатијата и агенцијата на „Трансјуг", 
и Државниот осигурителен завод. 
2) Претпријатијата и установите споменати во точ. 

1 .под б) на ова напатствие своите услуги што им ги 
прават на извозниците и увозниците' во меѓународ-
ниот сообраќај или меѓусебно ќе ги фактурираат во 
динари и во оригинална валута на онаа земја во која 
се извози односно од која се увози, или во која се 
прави услугата. 

Кога е во прашање изнајмување странски бро-
дови плаќањето ќе се врши во валутата што е пред-
видена во договорот за превозењетоѕ 

3) Сите услуги што се наплатуваат по 1 јануари 
1952 година, без обзир кога се извршени, ќе се фак-
турираат во смисла на напред споменатата наредба. 

Наплатата и во девизи ќе се изврши на пре дви-' 
декиот начин и во случаи кога е наплатен л и н и -
скиот износ за услуга пред 1 јануари 195.2 година а 
работата или плаќањето на девизните обврски на 
странство од страна на услужно™ претпријатие треба 
да се изврши после 1 јануари 1952 година. 

4) Извозните и увозните претпријатија и } стано-
ви — корисници на услуги — должни се по приемот 
на фактурата да извршат исплата на соодветниот из-
нос во динари и истовремено да издејствуваат од има-
телот на девизната .сметка кому што припаѓаат деви-
зите од извршениот' извоз, односно на терет на чија 
девизна сметка треба да се плати увезената стока или 
извршената услуга — издавање налог на Народната 
банка на ФНРЈ за пренесување на фактурИЈааддеот и з - ' 
нос од девизните средства од сметката на ш а т е л о ? 
на девизната сметка на девизната сметка на устано-
вата или претпријатието кое ја извршило услугата. 

5) По исклучение? при најмувањето на странски 
домашни бродови извозните и увозните претпријатија 
се должни да ги обезбедат претходно потребните 
странски средства за плаќање и да му подпесат на 
услужното претпријатие, преку кое е најмувањето из-
вршено, потврда од .Народната банка на ФНРЈ дека 
се пренесени потребните девизи во определената ва-
лута на девизната сметка на услужно?© претпријатие. 

6) Наплатата на телеграфско-телефонските 'тро-
шкови ќе се врши месечно врз основа на фактурата 
на поштите, а на начинот, изложен во точ. 4 на ова 
напатствие. 

7) Главната дирекција на југословенските желез-
ници, наместо фактурите ' предвидени во точ. 2 на 
ова напатствие, ќе им поднесува непосредно на има-
телите на девизни сметки мессче-н извештај за из-
вршените услуги. Ерз основа на c::iie изтетгтгн има-
телите нт "сгпзни сметки се должни да п^стг-пат во 
смисла гоч. 4 ова палг.тстБг:. r o •jLnt изве-
штаи Главната w °.кцим на југ^г ^овен^снте желез-
ници ќе приложи и потврда од иг : односно 
увозникот дека е извршена соодветнава услуга. Овие 
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потврди ќе га даваат извозниците кога ја предаваат 
извозната стока на прејвоз-ење односно увозниците 
кога ја преземаат увозната стока. 

Овие потврди ќе им ги дава на Главната дирек-
ција на југословенските железници „Трансјуг" во слу-
чаи кога врши тој отплаќање односно преземање на 
стоката од името на извозниците односно увозниците. 

8) Извршувањето на пренесување девизи од 
сметката на имателот на девизни сметки на девизни-
те сметки на извршителот на услугите како и ефек-
тивни плаќања во врска со услугите, ќе се сметаат 
за приоритетни. 

9) Ако имателот на девизната сметка не распо-
лага со потребна валута или не располага со доста-
точни износи на девизни средства на својата девиз-
на сметка за плаќање услуги, должен е да набави 
погребни девизи преку замена за други девизи со 
кои .располага односно со позајмица од други носи-
тели на девизни сметки да ги обезбеди девизните 
средства што му се потребни за плаќање. 

10) Претпријатијата и установите од точ. 1 на 
ова напатствие можат да склучуваат со извозниците 
и увозниците одделни договори со кои ќе ги регули-
раат условите и начинот на наплатата на услугите во 
•{динари и пренесувањето на нивната девизна сметка 
Ра соодветниот износ на девизите за извршените 
услуги. 

11) Ова напатствие ќе се применува од 1 јануа-
ри 1952 година. 

Бр. 3256 
11 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

82. 
Врз основа на чл. И од Уредбата за дополнување 

Уредбата за' платите на персоналот во трговијата на 
мало („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/52), а во со-
гласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ и со 
ЅПретседателот на Советот за народно здравје и соци-
јална политика на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО Т Р О Н О В И -
ТЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА ПЛА-
ЌАЊЕТО НА ПЕРСОНАЛОТ ЗАПОСЛЕН ВО ТИЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Ова напатствие ќе се применува на сите држав-
ни трговски претпријатија, на трговските претпријатија 
на општествените организации, на продавниците на 
производните претпријатија (на индустриските прет-
пријатија и на државните селско-стопански добра), на 
{продавниците на државните занаетчиски дуќани и на 
техничките дуќани — на индустриските сервиси (во 
натамошниот текст претпријатија). 

- Исклучително на одредбите од горниот став, ова 
напатствие нема да с-е ' применува на претпријатијата 
еа промет со жита и со брашно на големо. Трошко-
вните и платите на персоналот запослен во овие прет-
пријатија ќе се регулисаат со одделни прописи. 

2. Претпријатија ги покриваат трошковите на тр-
говијата и донриносите за акумулацијата и фдндовите, 
и тоа: 

а) претпријатијата што вршат промет со инду-
стриски стоки — од определените маржи и рабати; 

б) претпријатијата што вршат промет со (?ел-
ско-стопански производи од остварената разлика 
помеѓу набавната и продажната цена' (ојГ~#руто на 

в) државните претпријатија за посредување во 
внатрешниот промет со стоки (трговските агенции) —t 
од посредничката провизија и од членските доприноси. 

З.ЈГрошковите на трговијата и на акумулацијата 
и фондовите ги опфаќаат: 

а) трош ковите на трговијата: 
— маУшијалните трошкови * н ј „И^ашса1^ и про-

дажбата. 
— личните трошкови^ на набавката и 
— ДО;Д,;И|носрт за амој)ти1шШ 

п р и ј а т д ^ о Ј ^ 
6Т акумулацијата и фондовите: 

— QHHiTе ств сниот 
— п ^ д ш е с о т ^ ^ з а ^ фондот на сопствените ИНВЈ-

стишш! 
— з:ервниат фонд на претприја-

тието."" _ *" ' " * 
ТРОШКОВИ НА ТРГОВИЈАТА 

А, Материјални трошкови на набавката и продажбата 
4. Материјалните трошкови на набавката и про-

дажбата ги опфаќаат: еЈОШ ков ите_ на сто ко в Н ио T_ppQ,Mej, 
шоковите на Јнаемнините и за одржување« 

на работните п^осто'рш^ ~ "" 
в ) општит е" управни тро HI К ОВИ. 

Во трошковните на стоковниот промет влегуваат: 
нрирз днитТ^ТубИГОЦИ""Ткалоа сту р," кршење и раси-
пување^" т р а н с п о р т н и т т р о ш к о в и и амортизацијата 
на амбалажата;' м е г у с о адишно т о провозеше и тро-
ш к о в н е на манипулацијата^ на стоките.,.ва магацините, 
оеем личните издатоци, кога се врши манипулацијата 
со сопствена работна сила; осигурувањето _и чување 
на стоките, осем личните издатоци за чување" на сто-
ките; каматата на обртните средства и. другите тро-
шкови^ на платниот "промет; Јтосредничката провизија 
на други "претири јатија за посредување при набавката 
и^нродажбата на стоки и^сд, ' " * 

Во тројак рвите на наемнината и одржување на 
работните простории" влегуваат: кирии за" туп? работ-
ни простории; осигурување на. сопствените работни! 
^O'CTooHHj Tp^iKOBHTe на редовното одржување на! 
зградите" и уреѓаите;_ тро шк ов и те за огрев^ осветле-
ние" и ел. - . - - - ~ -

" В о оп шти те упр а впи трошкови влегуваат: трошио-
вите^на Јканцма§.искиот материјал и_ситниотЈ^Ѕ^нтав; 
поштенска - телеграфските и телефонските. т а ш к о в и ; 
патните трошкови з а . . т у ж б е н и т е патувања; трошком-
вите на претставништвото, осем личните издатоци за 
персоналот на претставништвото; трошковите за етру-
чии списанија и весници; трошкови^ за огласи и ре-
клами Г д о п АНИ о сот на стопанското здружение; допри ̂  • 
носот на трговската комора; до приносот за фондот за 

. културно-просветна работа и ел. 
Во материјалните трошкови на набавката и про-

дажбата, покрај трошковите споменати во првиот став« 
под а) , б) и ^ влегуваат уште и зависните трошкови! 
кај производите што се продаваат во трговијата по 
единствените цени во продавањето на мало (стоки со 

,рабат). Зависните трошкови кај другите стоки се за-
сметуваат одделно, покрај маржата, во п о о д е н а т а 
цена. Зависните ТЈ̂ ОПШЗви ги оттфаќаат т р о ш к о в и ^ па 
транспортот на стоките; трош,ковите на истоварував 
њего и товарењето; т р о ш к о в н е на превозот од ИСТА* 
вари ата' станица до стовариштето на купувачот и тро-
школите за осигурување стоките во транспотгот. 

Б. Лични трошкови на набавката и продажбава 
5. Личните трошкови на набавката и продажбата 

ги опфаќаат платите на целокупниот персонал на 
претпријатието со сите работни огранци (продавници, 
откупни станици, стоваришта на трговските претпри-
јатија на големо и трговски претставништва), додато-
ците на плати и провизиите на накупувачи. 

В. Допринос за амортизациониот фонд на 
претпријатието 

6. Со доприносот за амортизациониот фонд на * 
претпријатието се обезбедуваат средствата за замену-
вање и големи поправања на основните средства. 

Додека не се донесат прописи за определување 
износот на добрино сот за амортизација на основните 
сродства, претпријатијата овој допринос ќе го пресме-

таат на начинот што е пропишан во Решението за 
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определување процентот за пресметување добрило* 
-сот за амортизација на основните средства на држав-
ните трговски претпријатија ( » С л у М е ^ ДНст на ФНРЈ" 
бр, 3/51). 
^ I. 1 рговските претпријатија должни се пресмета-
ниот износ на, доириносот за амортизација на оства-
рениот промет во минатиот месец во целост да го 
уплатат во амортизациониот фонд на претпријатието 
при Државната инвестициона банка на ФНРЈ. Упла-
тата се врши еднаш месечно при подигањето на гото-
вината од Народната банка на ФНРЈ за исплатување 
платите на персоналот. 

Начинот за располагање со средствата на аморти-
зациониот фонд ќе се регулира одделно. 

II [. АКУМУЛАЦИЈА И ФОНДОВИ 
8. Акумулацијата и фондовите се пресметуваат со 

применување на определената стопа на акумулацијата 
и фондовите на остварениот износ на основните плати 
со ноложајните додатоци и други примања предви-
дени во точ. 36 на ова напатствие. 

Уплатата на пресметаниот износ на акумулацијата 
и фондовите се врши на определена сметка кај Народ-
ната банка на ФНРЈ едновремено со подигање на го-
товите пари за исплата на платите на персоналот на 
претпријатијата (Решението за времените сопи на аку-
мулацијата и фондовите и Наредбата за уплатата од-
делни видови буџетски приходи на сметките кај На-
родната б а ш а на ФНРЈ — „Службен лист на ФНРЈ", 
<fo. 1/52). 

А. Општествен придонес 
9. Општествено? 1фидоиѓе сГкој "есодржан во стое-

ната на акумулацијата и фондовите, се состои од ст-
оковен и нридаден придонес кој се пресметува и упла-
тува на начинот предвиден во ст. 2 на претходната 
точка, 

Б. Фонд на сопствените инвестиции 
10. Средствата од фондот н ^ ^ А с т в Ѕ Ѕ р е шве-

стици се ф'б'рм"ираат' О Д ; 
ftgjg^^f'^Ј^фондот^ на^ сопствените ин-

вестиции; k ̂ " " " 
б) делот на Ѕ Ѕ & Ш Ш и З л . _ претпрдатиет^ ко ј 

с | добива. да. Јшш*г. .<ии»дедкц ш Љ ч . 
Ш^Ж^Ж^Ш^ЈША 'Напатствие. 

И'. Стоната за- пресметувШ?*1Ѕ1Г^придонесот за 
фондот на сопствените инвестиции за трговските 
претпријатија за, промет со сел еко-стопански произ-
води^, изнесува„Ј6%г а за други претпријатија 4% о д 

ениот фонд iTa плативе. 
јридонесот за фондот ria сопствените ин-вести-

•ЖШШовр^^^ кош се уплатува кај о а н к а т а ^ о ^ а с е 1то-
готови, пари за исплата на платите. " 

" У д е л о т од добивката на претпријатието, кој се 
(распоредува во фондот на сопствените инвестиции, 
се уплатува на, посебна сметка кај банката по изв,р-
шената раоподелба на добивката. 

12. ЈСредѓгвата о^_фондот на сопствените инве-
стиции ~служат~"за 'капитална" изградба п о р а д а р а ц и о -
Ѕализација и ЈЃроширување на претпријатието на-
бавка j i а средствата за порационално работење, 3g по-
добрување стручната ; спрема на * работниците" и "слу-
жбешците^ на претприЈатието" и ~ з а изградба на ста-
н о ј "социЈални и културни установи за . потребите 
на работниците "Ји " службениците на _ претилијатието. 

Уб. Начинот на" рагполаГзшето 'со' средствата^ од 
фондот на инвестициите ќе се регулира одделно. 

В, Резервен фонд на претпријатија^ 
<јб?ѓд "на претпри-

јатијата се формираат од: 
а) придонесот за резервниот фонд: 
б) делот -од Добивката на претпријатието кој се 

'лДОЅива^а начинот определен во точ, о г И ' ?Л 1 гТѕа 
^Штбт&ие". 1 -

Бо резервниот фонд на претпријатијата коп вр-
шат промет со'- индустриски стоки в мс суа: '-шт? н 
делот од позитивната развика во цс:-::.: \ с г 1 а i: >т. 
25 од ова напатствие.. 

15. Стопата за пресметување придонесот за ре-
зервниот фонд изнесува: за трговските претпријатија 
за промет со сел еко-стопански производи 4%, а за 
други претпријатија 6% од остварениот фонд на 
платите. 

Придонесоа _ з а резервниот, фонд ^ со^)жад :, во 
вкупната маса на акумулацијата и фон до вите. ^ 
уплатува кај данкава дри подигањето ш гшахпхќ, 

делот од'" добивката на претпријатието кој се 
распоредува БО резервниот фонд се уплатува на од-
делна сметка ка ј Рамката по извршената ^распределба 

16Г Јрдедствата^^од^ резервниот li ф^рд сду/кат за 

. Ф р ј ш х Ж д а ® ! да 
на платите 'и на други примања предвидени^ во_точ. 
Ј £ о д ова н а п а т с т в и е . ^ """ — — - — 

"Под" раб о ти и" гу б и тони се подразбираат: 
а) кај претпријатијата за промет. со индустриски 

стоки ~ негатив ната" разлика на 
кит е 1ш'1Гената; '"" ~ — —— 
~Г—6) каТ^претпријатијата за проме: со селско-до-
пански производи — н ^ т т ш 
'про даваат а цена~3ја~~ про,изво дите_ и Јка бавна ! а Ifena 
нагол ем ена" со износот на стварниве " материјални ^тро-
шкови и ~ н а ^ в к а т а 2 "и прода^кбата^ ј г ш фатени от пд-
стојан дел на платите иЈнадокнадите ОД̂  
пресметаните^гЅЈдонеси О Д Ј Ѓ О ' Ч / 8 на ова напатствие^ 

11 опол нувањ>ето ф он дот на платите од~ резервниот 
фонд . е врши во случај кога претпријатието не ќе 
оствари во неодделен месец достаточен износ на сред-
ствата за исплата на постојаниот^ дел од платите и на 
други надокнади предвидени во точ. 36 од ова напат-
ствие. 

17. Со средствата од резервниот фонд претури* 
јагнето, по 'правило, слободно располага. 

18. Претпријатијата за промет со е ел еко-стопан-, 
ски производи можат, додека не ќе се регулира пла* 
кањето на данокот на екстра добивката, да употрак 
буваат за целите означени во точ. 16 на ова напат-
ствие најмногу 50% од средствата на резервниот! 
фонд. 
IV. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАРЖИТЕ И РАБАТИ-ТЕ 

19. Маржите за претпријатијата, што вршат промет, 
со индустриски стоки се определуваат за секое прет« 
пријатне индивидуално (индивидуална маржа). Ин ди« 
в и т а л н а т а маржа се определува во процент од про-
метот на претпријатието. 

Рабатот се определува за поодделни производи 
кои се продаваат во трговијата по единствените иро« 
давни цени на мало. 

20. Индивидуалната маржа ја определува изер* 
тимот одбор на околискиот односно градскиот на-
роден одбор на чие подрачје се наоѓа претпријатието, 
без обзир на значењето на претпријатието. 

Ако се наоѓа продавницата вон околната (град)' 
во која е седиштето на претпријатието, индивидуал-
ната маржа за таа продавница ја определува извр-
шниот одбор на околискиот односно градскиот наро-
ден одбор на чие подрачје се наоѓа продавницата во 
согласност со извршниот одбор на околискиот (град-
скиот) народен одбор на чие подрачје се наоѓа седи-
штето на претпријатието. 

За продавниците на производните претпријатија 
индивидуалната маржа ја* определува извршниот од-
бор на околискиот (градскиот) народен одбор на чие 
подрачје се наоѓа продавницата во согласност со из-
вршниот одбор на околискиот (градскиот) народен 
одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето на произ-
водното претпријатие. 

Маржата од претходниот став се определува во 
рамките на просечната маржа што ќе ја определи за 
неодделна околија односно град претседателот на 
советот за промет со стоки на владата н а народната 
република. 

Претседателот на советот за посвет со стоки да 
владата на народната република ја определува про-
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'»речната маржа за неодделна околија односно град во 
рамките на просечната маржа што ќе ја определи за 
односната народна република Претседателот на Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во 
(Согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

21. Претседателот на советот за промет со сто-
иш на владата на народната република во согласност 
со министерот на финансиите на народната републи-
ка го определува процентот на провизијата што ја 
(Наплатуваат агенциите за посредување во прометот 
со стоки. 

Со договор помеѓу агенцијата и налогодавачот 
се утврдува висината на провизијата во рамките на 
©рецептот определен во смисла на претходниот став. 

22. Начинот (методот) за определување на мар-
жите го утврдува Советот за промет со стоџи на 
Владата на ФНРЈ. 
ЈУ. ИЗРАБОТКА НА КАЛКУЛАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИ-

СКИТЕ СТОКИ 
23. Претпријатијата што вршат промет со инду-

стриски стоки должни се да состават калкулација за 
секоја набавка на стоките. Оваа калкулација му слу-
ж и на претпријатието како основ за книжење и како 
доказ дека маржите и другите елементи на калкула-
цијата се пресметани правилно. 

Задолжителни елементи на калкулацијата на ин-
дустриски стоки се: 

1. Цена на стоките по фактурата на 
продавачот — дин.-

2. Трошкови за подвоз дин.-
3. Други зависни трошкови — — — дин.-

Набавна цена на стоките — — — дин.-
4. Маржа — — — — — — — — — дин.-
5. Разлика во цената — — — дин.-
Предвидена (калкулативна) продавца 

цена дин.-
Ако се вршат на стоката некои доработки (на , 

пр. печење или мелење кафе) во набавната цена се 
засметуваат уште и дозволените трошкови на дора-
ботката. 

24. Постапката за изработка на калкулацијата е 
следна: 

Претпријатието најпрво ја формира продажната 
(калкулативната.) цена на, набавените стоки спрема 
условите на пазарот, а потоа ја пресметува маржата 
јна таа цена. Пресметаната маржа и се додава на на-
бавната цена на стоките. Ако набавната цена на сто-
ките заедно со маржата, е помала од предвидената 
продавна (калкулативна) цена, разликата во цената 
е позитивна. Во спротивно таа разлика ie негативна. 
iVI. РАСПОРЕД НА ПОЗИТИВНАТА РАЗЛИКА ВО 

ЦЕНАТА 
25. Позитивната разлика во цената што е утврдена 

на начинот од точ. ,24 на ова напатствие, претприја-
тието ја уплатува на определена сметка на разликите 
(Во цените кај Народната банка на ФНРЈ. На оваа 
сметка се уплатуваат и разликите во цените што 
стануваат со наголемување™ на цените на стоките 
в о залае. 

Негативната разлика во цената како и разликата 
во цените што настануваат со намалување цените на 
стоките во залае се наплатува на терет на сметката 
на разликите во цената кај Народната банка на ФНРЈ. 

Ако на крај на пресметковниот- период на смет-
ката на разликите во цената ќе се покаже позитивно 
салдо, тоа салдо се расподелува делум во резервниот 
фонд, а делум во фондот за премирање кој се води 
к а ј Народната банка на ФНРЈ на одделна сметка на 
Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

Распоредот на позитивното салдо на фондовите 
од претходниот став ќе се врши спрема посебни про-
писи 'што ги донесува Претседателот на Советот за 
премет со стоки на Владата на ФНРЈ и Министерот 
на финансиите на ФНРЈ. 

Ако на к,рзј Ка пресметковниот период на сметката 
на разликите во цената ќе се покаже негативно салдо, 
тоа салдо се покрива од резервниот фонд. Ако во 
резервниот фонд нема достаточно средства за покри-

вање на негативното салдо, непо кривениот дел се 
пренесува во наредниот пресметковен период. 

VII. ПОДЕЛБА НА МАРЖАТА 

26. Ако трговското претпријатие на големо про-
дава стоки на друго трговско претпријатие на големо, 
индивидуалната маржа може да ја засмета само про-
давачот. По меѓусебниот договор продавачот може 
да му го отстапи на купувачот делот од засметаната 
маржа. 

Ако трговско претпријатие на мало продава сто-
ки на друго трговско претпријатие или на задруга, 
индивидуалната маржа може да ја засмета само про-
давачот. По меѓусебниот договор, продавачот може 
да му го отстапи нд. купувачот делот од засметаната 
маржа. 

Маржата отстапена во смисла на претходните 
ставови продавачот е должен одделно да ја означи 
во фактурата. 
У Ш . НАЧИНОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПЕРСОНАЛОТ 

НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
27. Платите на персоналот се исплатуваат од фон-

дот на платите на претпријатието. 
28. Платите на персоналот во трговијата се со-

стојат од постојаниот дел на платата и променливиот 
дел на платата. 

Постојаниот дел на платата изнесува 60% од 
основната плата и положајниот додаток. 

Постојаниот дел од платата се обезбедува без 
оглед на остварениот .фонд од платите на начинот 
предвиден во точ. 39 од ова напатствие, а променли-
виот дел од платата зависи од остварениот фонд на 

"платите. 
На учениците во стопанството им се обезбеду-

ваат полни основни плати. 
Под основна плата во смисла на ова напатствие 

се подразбира платата определена во смисла на чл. 
2 од Уредбата за платите на персоналот во тргови-
јата на мало („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50). 

29. Фондот на платите на претпријатијата за про-
мет со индустриски стоки се формира од остварените 
маржи в рабати. 

Од остварените маржи и рабати најпрво се двои 
износот за покривање материјалните трошкови .на на-
бавката и ' -продажбата и придонесот за амортизација 
о д точ. 3 на ова напатствие. -

Од делот на маржите и рабатите што ќе остане 
по двоењето на износот од претходниот став, се дво-
јат износи за фондот на платите на јмногу до полниот 
износ на основните плати и положајните додатоци, за 
сите издатоци предвидени под б) до л) на точ. 36 
од ова напатствие, и соодветниот износ на акумула-
цијата и фондовите. 

Износот на маржите и рабатите што ќе*, остане 
по двоењето на износите од претходните ставови 
претставува добивка на претпријатието. 

30. Претпријатијата за промет со индустриски 
стоки на кои што им се определува маржа, не оства-. 
руваат екстра добивка. 
^ < 3 4 . Добивката на претпријатието се утврдува врз 
основа на месечната пресметка. 

Од утврдената добивка најпрво се двои износот 
за пополнување фондот на платите до износот на 
о с н о в а т е плати за минатите месеци во кои што пер-
соналот на претпријатието не го примил полниот из-
нос ма основните п л а т , со додатоците. 

Преостанатиот дел од добивката ' претпријатијата 
за промет f i ^ j p a j j ^ g ^ ^ j e n , ^ „стоки го распоредуваат, 
и Toaf ' " 

"а) JZ&2L3&, ̂  ^ojieM ̂  в а ње_ фондот^ на_ платите; 
б) 1 0 з а н а голе м ув а њ о нд бт "н а "сопствените 

и н в е с ш д ш ; ^ " - ---
" в ) 15ус-за наголемување резервчиот фонд на 

прети штј ати ето.1 

Пресметковен период за распоред на добивката 
во смисла на претходниот а а« е, ио правило, и м о т -
ната година. Претпријатието може- да врши распоред 
на добивката и во пократки временски периоди (ме*, 
сечно, тримесечно* пол годишно). 
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Делот од добивката под а) од ст. 3 на .оваа.точ-
ка Апсите други примања папиним! 
"gpiкат№а~ ш т ^ и Т се соЅржанц во ^фрддот лна" платите 
Гт6ч7"8 ст7~1 од ова напатствие) претставуваат вишок 
иа фокдоТ^НД платите** КОЈ подлежува на данокот 
вишокот на Фондот на платите (чл."ТЗ од^Ооновниот 
закон за отннтественир_т иридонес"рГТГ^аноJviTeЈТЈ^, 

До донесувањето на соодветни прописи за сто-
тште на данокот на вишокот на фондот на платите, 
претпријатијата се должни да ја пресметуваат и у-
платат аконтацијата на име овој данок по следните 
стопи: 

Ако в и ш о к о т на ф о н д о т иа 
платите во о д н а ; на фен- ' Стоката на д а н о к о т 
д о т на платите (тсч. Ѕ ст. 1 на в и ш о к о т на фон-

с д о в а напатствие) д о т на платите 
изнесува: изнесува: 

Данокот по повисоката п е п а не може да биде 
поголем од данокот на најблиската најниска стопа на 
големен со р е л и к а т а поре'лп која се применува по-
високата стспа. 

82. Фондот на платите на претпријатијата за ,етро_=. 
М£Х. со е е лс к о - е т е п â iCK и п ол \ з в о д и се формира ОД 
остварената разлика помеѓу ^ п^£давната - - — - З б -иена- на тгоотгтаЈТГГе i ^ ^ P T ^ ^ M S S ^ i i L ^ 

'Т^л^^бствапенио тГ" бруто" приход наЈпрво се двои 
изиccoY за Ј О К ј Ш у љ е Ј Ш ^ Т Г Г ^ ѓ Т И ! Ц " ^ ^ Т к о в Т Г р ^ н а " 
"вав.ка та_ ~ 'и Ј н ро 3(ажбат^ ^ и при денес от з а ^ Ж р ги за пиј а. 
о Т т о ^ О д - ^ т дааНдае^" 4 

Од делот гта^јбруто приходот што ќе ^остане j i o 
двоењето' н Т износот од претходниот став, с е " д в с и 
за 'фондот fia' платите ' износ ^ нај\п4ог^-'до нолкиот^нз-
^НЈЈЦГ "основните плати иЈположаЈНИТЈЕГ ДОЛатбјш.^из-
дат оци т е " предвидени под до ^л ) ™ о ч . ЗВ на ' ова 
•напатствие', како" и соодвеТ^гте "износи на акумулаци-
јата и фондовите. . . .. » . 

Шио7от на бруто приход што^ЈЌе остане ^по дво-
ење [те' "ста в ов и претставува i 
добивка н а " п р ет ri риј ати ет оС v *" 

' : 3 3 / ' До 4 ЈоШ^увѓњШо на соодветни пропиен за 
стопиле на данокот на екстра добивката, претприја-
тијата за промет со селско-стоппнски производи нема 
да пресметуваат и уплатуваат аконтации на данокот 
на екстра добивката на утврдениот износ на добив-
ката од претходната точка. Ако ќе биде дополнително 
пропишана обврската за плаќање данок на екстра 
добивката, овој данок за миналото време од 1 јану-
ари 1952 година претпријатието го- плаќа од средствата 
на резервниот фонд. 

34. Распоредот на добивката на претпријатијата 
'за промет со селско-стопански производи, оданочу-
вањето вишокот на фондот на платите, пресметува-
њето и уплатата на аконтацијата на данокот на ви-
шокот на фондот на платите се врши во сето на 
начинот определен во точ." 31 од ова напатствие, со. 
Ѓоа што во фондот на сопствените инвестиции с£ 
распоредува 15%, а во резервниот фонд до 10% од 
добивката на претпријатието. 

35. .Одредбите од точ. 29 до 31 на ова напатствие 
се применуваат и на трговските агенции. 

I X / РАСПОДЕЛЕ А НА ФОНДОТ НА ПЛАТИТЕ 
36. Од фондот на платите најпрво се исплатува 

а) постојаниот дел од плажите; чџ 
б) платите на учениците во стопанството; 
в) заработените провизии на наку-пувачите; 

г) паричните надокнади наместо прехранбе-
ните бонови; 

д) износот што и се плаќа на Народната бан-
ка на ФНРЈ за купување индустриски бонови; 

ѓ) додатоците зл одвоен, живот; 
е) плагите за врем.з. .на , годишен одмор.,.и за 

време на неј£сксри€ген_ годишЈШ_одмср; 
" жТ~платите за време на воена вежба; t - ' 

з) еднократни јтлат£ за_случај на повикувана 

и) платите^за време на .платено ОТСУСТВО. 
ј) плати при отпуштањето (отпремнини); 
к) плати (хранарина) за времеЈоолув"ање до_7 

дена; " — - -
л) плати на мајките за време на доење , од но-

сно панење_децад 
37Г~Износот што ќе остане во фондот на платите 

по извршените исплати од точ. 36 на о<ва напатствие, 
служи за исплата на променливиот дел на платите. 

Променливиот дел од платите управниот одбор 
•на претпријатието го распределува на персоналот на 
претпријатието спрема одговорноста, тежината и сло-
женоста на работите на поодделни работни места, 
заложувањето и постигнатиот успех во * саботата, а 
на начинот препишан со Правилникот за платите на 
персоналот на претпријатието. 

38. До донесувањето на општите прописи за из-
работка на Правилникот за платите на персоналот на 

• претпријатието, работничкиот совет на претпријатието 
ќе донесе привремен правилник. 

Во привремениот правилник ќе се пропише на-
чинот на утврдувањето, пресметувањето и исплатата 
на променливиот дел од платите. Со правилникот 
може да се предвиди дека при расподелбата на фон-
дот на платите можат претходно да се изземат сред-
ствата за исплата на премиите- за осварскнте заште-
ди на т р о ш к о в н е на набавката и продажбата, за на-
малување природните губитоци на стоката, за оства-
рената пониска набавна цена, за подобар квалитет на 
набавените стоки, за продажба на некурентна стока, 
за ажурност на книговодството, за нарочен успсх во 
културното услужување ити. Со правилникот може 
да се предвиди расподелбата на променливиот дел 
на платата да се врши одвоено за поодделни продав-
ници, односно за поодделни категории персонал, чис-
то учество во остварувањето на фондот на платите 
може посебно Да се утврдува. 

39. Ако претпријатието во некој месец не ќе 
оствари средства достаточни за исплатите од точ. 36 
на ова напатствие, фондот на платите се пополнува од 
средствата на резервниот фонд на претпријатието до 
износот потребен за подмирување на тие издатоци. 

••Ако нема средства во резервниот фонд на претприја-
т и е т о средствата за - подмирување на овие издатоци 

. се обезбедуваат од кредитот кај Народната банка на 
ФНРЈ. 

/[оживениот кредит за целта спомената во прет-
ходниот став претпријатието е должно да го врати 
од фондот на платите што ќе го оствари во наред-
ниот период. 

40. Постојаниот дел од платата и надокнадите за 
ј прехранбените бонови се исплатуваат месечно уна-
пред, индустриските бонови се издаваат по досега-
шниот начин, а променливиот дел од платата се ис-
платува месечно уназад најдоцна до 15-ти во след-
ниот месец. 
X. ВОНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ И РАСХОДИ 

И ПРИХОДИ ОД ПОМОШНИТЕ И СПОРЕДБИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

41. Ако претпријатието 'оствари вонредни прихо-
ди, како што се приходите ол наплатените, побару-
вања што биле отпишани, ппихотпге од наплатените 
пенали, казни, камати, разлики на курсот или прихо-
дите од продажба на niMicclipaini отпадоци и ел., тие 
приходи, по правило, служат з а ' покривање па в о н -
редните расходи. ^ Ѕ с м е т у ^ а њ ^ н а ^ о н г е ^ г . т т т е при-1 

ходи и расходи сТ д р ш и 'меУечноГ^^вт т i iyhлТтпат 
вишок на вонредните приходи над1'' ^ н р ^ Г ѓ г Г ^ ^ - ^ 
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сх оди, пјзетпр.и ценето rpiLi упот^еб^Бј. за наголемување 
јшгосот^на, остварените маржи & и j ) аЛаТ!?^д но сн о за 
к*Г6лемуваГње ffgyia' .приходот_ од основнаУа ^ ^ ј ^ г Ј ' 

Ако претпријатието оствари случајни вонредни 
... вишок на. .стоката и на ДРУГИ 

е ре дства утврденлрЈГпн^^ продажба jia. 
'ДОТГ^иејѓиГ"'или' ОДБИШШГ ин¥ентгр1Н1Г предмети и ел. 
т акв И Ј Т Ј Ш Х о сд, ...внесуваат"'"jio "фондот"^на^ срп е т в е-
нито инвестиции. 

h'и шок от на вонредните расходи над вонредните 
приходи се смета како материјален трошок на набав-
ката и продажбата и се покрива од остварените мар-
жи и „ Рабати односно од ру то приходи. 

" ЈТриходите' од ' не чгсшпите и споредни дејно-
сти служат за ПСУ,рипање на расходите на овие деј-
ности. Со евентуалниот вишок на приходите над 
расходите од помошните и споредните дејности се 
наголемува износот иа остварените маржи и рабати, 
односно бруто приходот на основната дејност. Евен-
туалниот губиток на овие дејности се покрива на 
начинот на ^ој се покрива и губитокот на основната 
дејност. 

XI. ПРЕОДНИ И-ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
43. Од 1 јануари 1952 година претпријатијата не-

ма да ги пресметувааат средствата за фондот на 
раководството на претпријатието, за фондот за ра-
ционализација и за фондот за издигање кадрови. 

Со посебни прописи ќе се определи целта и на-
чинот на употребата на средствата на п о с т о ј и т е 
фондови од претходниот став. 

44. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1952 година. 

Бр. 195? 
18 февруари 1952 годила 

• Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

Претседател ни Советот за промет со стоки, 
Осм?н Карабеговиќ, е. р. 

Согласни: 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

д-р Панде Грегори«, е. р. 

83. 
Врз основа на чл. 40 од Законот за планското 

управување со народното стопанство пропишуваме 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ НА 
ГРАДЕЖНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КАЈ НАРОДНАТА 

БАНКА НА ФНРЈ 
1. — На градежните претпријатија Народната 

банка на ФНРЈ им дава потребни обртни средства во 
вид на краткорочни кредити. 

Обртнпте средства за секое градежно претпри-
јатие се нормираат во процент, ио правило, до 24% 
на производната задача. 

2. — Градежните претпријатија можат кај- На-
родната банка на ФНРЈ да користат константен, тер-
мински и вонреден кредит. 

3. — За е лео е градежно претпријатие Народната 
банка на ФНРЈ ја утврдува во апсолутен износ ви-
сината на кратксрочниот кредит потребен за нормал-
ното работење на претпријатието, т. е. за .покривање 
на запасите и процесот на градењето константен 
кре;.!п. 

Висината на кредитот се утврдува со применува-
ње на соодветниот процент на вкупната производна 
задача. 

4. — Градежното претпријатие кон молбата за 
константен кредит ја испраќа до Народната банка на 
ФНРЈ производната задача со документација и со 

точно назначување задачата за секој инвеститор, со 
дата на почетокот и на свршетокот на работите. 

5. — Ако па градежното претпријатие не му е 
достаточен константинов кредит за извршување на 
определената* задача за определен временски период, 
може да бара и термински кредит. 

Образложеното барање претпријатието го < -ис-
праќа до Народната банка на ФНРЈ која, по потреба, 
врши преглед на финансиското работење на претпри-
јатието и ја цени неговата кредитна способност и 
стварната потреба што се решителни за одобрувања 
на терапискиот кредит, утврдувајќи ја висината и 
траењето на кредитот. 

6. — За вонредните потреби на претпријатието 
што изводи работи на основна инвестициона изград-
ба, во поглед на резервните набавки на материјали, 
по негово образложено барање, банката може да му 
одобри одделен кредит — вонреден кредит. Овој кре-
дит се одобрува само во случаи кога доаѓа до ре-
зервни зап а си: 

а) поради транспортни прилики (превозењето е 
возможно само во определен временски период) и 
тоа само за масовни материјали, или 

б) поради самата природа на работата (градење 
патишта, градење железни мостови и ел.). 

Вонредните кредити можат да се користат отко-
га ќе се искористат константинос кредити. 

7. — По одобрените к р е д и т Народната банка на 
ФНРЈ на искористениот дел ќе наплатува камата во 
висината што ќе биде пропишана. 

8. — Оза напатствие ќе се применува од 1 ја-
нуари 1952 година. 

Бр. 1695 
14 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Министар на Владата на ФНРЈ, 

Заменик на Претседателот на Советот 
за индустрија и градежништво, 

Љубчо Арсов, е. р. 

84. 
Врз основа на чл. 62 од Уредбата за основањето 

и дејноста на трговските претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/52), а во согласност со Претседате-
лот на Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА РАСТУРАЊЕ ВЕСНИЦИ И ПОВРЕМЕНИ СПИСИ 

1. Согласно на одредбите на Уредбата за о б и в а -
њето и дејноста на трговските претпријатија, издава-
чите па весници и повремени списи, списанија и други 
публикации (во натамошниот текст: издавачи) сло-
бодно одлучуваат-според посебните услови во одделно 
место односно крај — на кој начин, предвиден со ова 
напатствие, најуспешно ќе го обезбедат растурањето 
на своите изданија. 

2. Издавачите можат да отвораат продавници за 
продажба на своите изданија на целата територија на 
Федеративна Народна Република Југославија. 

За отворање продавници од претходниот став ва-
жат во сето одредбите од Уредбата за о б и в а њ е т о 
и дејноста на трговските претпријатија. 

Во своите продавници издавачите, покрај сопстве-
ните изданија, можат исто така да продаваат весници, 
повремени списи, списанија и публикации од други 
издавачи. 

3. Издавачите можат, врз основа на склучен пи-
смен договор, да го отстапуваат расхурањсто на сво-
ите изданија: 

а) на претпријатието за растурање веснини и по-
времени списи, 

б) на трговско претпријатие на мало (државно, 
задружно и на општествени!е организации), 

в) на друго издавачко претпријатие кое ики ке-
себно организирана продавца служба. 

Среда, 20 февруари 1952 C i рана 138 — Број 9 
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г) на општествена организација. 
Во случај да не може издавачот да го обезбеди 

успешното растурање на своите изданија преку прет-
пријатијата и организациите од претходниот став, а 
особено во малите места, издавачот може врз основа 
на писмен договор да го отстапува растурањето на 
своите изданија на приватно лице — ревизор или на 
колектив на продавачи. 

Во колектив на продавачи се здружуваат приватни 
лица — продавачи поради заедничко растурање ве-
сници и повремени списи. 

4. Со договорот, со кој издавачот во смисла на 
точ. 3 од ова напатствие го отстапува другему расту-
рањето на своите изданија, се утврдува висината на 
рабатот кој и' го одобрува издавачот на другата до-
говорна страна. 

Со договорот склучен во смисла на точ. 3 од ова 
напатствие издавачот не може да се обврже да и го 
отстапи на другата договорна страна исклучивото пра-
во за растурање на своите изданија на определена 
територија. Договорните клаузули за отстапување на 
исклучивото право за растурање, содржани во догово-
рите склучени пред да владе во сила ова напатствие 
престануваат да важат. 

5. Издавачите и нивните продавници, претпријати-
јата и организациите на кои што им го отстапил изда-
вачот растурањето на своите изданија (точ. 3 под а) , 
6), в) и г), можат да вршат продажба на весници и 
повремени списи .преку своите продавачи — колпор-
тере. 

Приватните лица — ревизори, на кои што им ја 
отстапил издавачот продажбата на своите изданија, не 
можат да вршат продажба преку продавачи — кол-
портере 

6. Платите на персоналот запослен на растурање 
печат во продавниците, претпријатијата и организа-
циите од точ. 2 и 3 на ова напатствие се определуваат 
спрема остварениот промет, а по прописите што важат 
•а плаќање на персоналот во трговијата. 

Заработката што ќе ја оствари колективот на про-
давачите на весници се дели на поодделни членови од 
колективот спрема ефектот на трудот. 

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

Бр. 1552 
9 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиѓ, е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука и култура, 
Родољуб Чолаковиќ е. р. 

85. 
Врз ленова на точ. 67 од Напатствие^ за спро-

ведување избори на работничките совети и управ-
ните одбори на стопанските претпријатија (»Слу-
жбен лист ФНРЈ", бр. 5/52), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ВА СПРОВЕДУВАЊЕ СТАТИСТИЧКА ИЗВЕШТАЈНА 
СЛУЖБА ЗА ИЗБОРИТЕ НА РАБОТНИЧКИТЕ СО-

ВЕТИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1) Со цел да се извршат прописите од Налат-

ствието еа спроведувале избори на работничките 
совети и управните одбори на стопанските претурија* 
"таја се овластува Сојузниот завод за статистика Н 
евиденција да пропише напатствие за 'испраќање по-
датоци што се потребни за евиденцијата и статисти-
ката во поглед на изборите на работничките совети и 
управните одбори на стопанските претпријатија. 

Се овластува Сојузниот завод за статистика е 
евиденција да пропише и напатствие4 за евиденција 
на работата на работничките совети и на управните 
одбори на стопанските претпријатија. 

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

Бр. 419 
15 февруари 1952 година 

Белград 
Претседател на Советот за законо-

давство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, е. р. 

86. 
Врз основа на чл. 2 ст. 4 од Уредбата за етнич-

кото оспособување и звани јата на работниците 
• („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57^50) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВТОРОТО* ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТРУКИТЕ И Д Р Ж А В И Т Е 
ОРГАНИ ШТО СЕ МАТИЧНИ ЗА ПООДДЕЈШИ 

СТРУКИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

1) Решението за определување на струни** и 
државните органи што се матични за поодделни 
струки на работниците („Службе« лист на ФНРЈ"* 
бр. 57/50 и бр. 60/50) се дополнува во следното: 

а) во точ. 1) под „29 Транспорта струка" се 
додава „30 Струка на производство експлозив и пи-
ротехника"; 

б) во точ. 2 под ж) под „25 Поледелска струна" 
се додава нов став кој гласи: 

„з) — Министерство на народната одбрана на 
ФНРЈ: 

30 „Струка на производство експлозив и пиро-
техника". 

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

Бр. 26 
24' јануари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

87. 
Врз основа на чл. 1 и 9 од Уредбата за о б и в а -

њето и работењето на Сојузниот статистички уред и 
статистичките уреди во народните републики („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 47/48), а во согласност со 
Претседателот на Советот за индустрија и градежни-
штво на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ДАВАЊЕ ГОДИШНИ И МЕ-
СЕЧНИ ИЗВЕШТАИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА ПРИСОБИРАНОТО 
НА ТИЕ ИЗВЕШТАИ 

1) Сите индустриски претпријатија во земјата 
должни се да поднесат годишен извештај за 1951 го-
дина по образецот ГИ-1 и ГИ-2 и да поднесуваат ме-
сечни извештаи, во 1952 година по обрасците ИНД-1 
и ИНД-2. 

Извештаите се поднесуваат до заводот за ста-
тистика и евиденција на народната република преку 
околиските односно градските статистички уреди. 
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2) Напатствија за задолжително испраќање на 
годишниот статистички извештај за 1951 10дина и на 
месечните извештаи во 1952 година, за начинот на 
присобираше™ и обработката на овие податоци, како 
и за обрасците и сроковите, ќе донесува Сојузниот 
завод за статистика и евиденција. 

3) Со, влегувањето во сила на ова решение пре-
стануваат да важат следните обрасци пропишани од 
Сојузната управа за евиденција: 

а) основниот месечен извештај за индустриското 
производство — образец 1—8; 

б) месечниот извештај за индустриското произ-
водство во натурални показатели — образец 1—9; 

в) месечниот извештај за трошењето на матери-
јалите — образец 1—10; 

г) месечниот извештај за производството на 
локалната индустрија и занаетчиството — образец 
1—Гл: 

д) месечниот извештај за производството во на-
турални показатели во локалната индустрија и за-
наетчиството — образец 1—31. 

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

Бр. 409 
15 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

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

'Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

Заменик на Претседателот на Советот 
за индустрија и градежништво, 

Љубчо Арсов, е. р. 

83. 

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за о б и в а њ е т о 
и работењето на Сојузниот статистички уред и ста-
тистичките уреди во народните републики („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 47/48), а во согласност со 
Претседателот на Советот за индустрија и градежни-
штво на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОБВРСКАТА НА ГРАДЕЖНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
И НА РЕЖИСКИТЕ ОДБОРИ ДА ДАВААТ МЕСЕЧ-
НИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГРАДЕЖНАТА ДЕЈНОСТ НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ОБЈЕКТИ И ЗА НАЧИНОТ НА 

ПРИСОБИРАНОТО НА ИЗВЕШТАИТЕ 

1) Сите градежни претпријатија и режиски од-
бори во земјата должни се да поднесуваат во текот 
на 1952 година месечни извештаи за својата граде-
жна дејност и за напредувањето на работите на ин-
вестиционите објекти. 

Извештаите се поднесуваат до заводот за ста-
тистика и евиденција на народната република, преку 
бколиските, односно градските статистички уреди. 

2) Напатствието за начинот на присобирањето, 
За испраќањето и обработката на овие податоци, ка-
ко и; за обрасците и сроковите ќе го донесе Сојузниот 
•авод за статистика и евиденција. 

3) Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи образецот 4—5 — Месечен извештај 
за исполнување планот на градежништвото, пропи-
шан од Сојузната управа за евиденција. 

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

Бр. 409 
15 февруари 1952 година. 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

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

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

Заменик на Претседателот на Советот 
за индустрија и градежништво, 

Љ у б ч о Арсов, е. р. 

89. 
Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола па 

извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/, 
48 и 90/48), во врска со Указот од Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ за укинување Мини-
стерството на надворешната трговија на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ"', бр. 45/51), а во согласност со 
Претседателот на Советот за промет со стоки на Вла-
дата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот на ин-
дустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ, до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДЕВИЗИТЕ ОСТВАРЕНИ О Д 
СТРАНА НА ГРАДСКИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ НАРОД-
НИ ОДБОРИ СО ИЗВОЗ НА СТОКИ ОД ЛОКАЛНОТО 

ИНДУСТРИСКО И ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРОИЗВОД-
СТВО 

1) Од девизите остварени со извоз на стоките од 
локалното индустриско и занаетчиското производ-
ство Народната банка па ФНРЈ ќе им става 60% на 
располагање на градските и околиските народни о д -
бери за чија сметка е извршен извозот. 

Градските и околиските народни одбори на кон 
ќе се применува ова решение ќе бидат определени 
од стопанските совети на народните републики. 

Остатокот од 40% од остварените девизи Народ-
ната банка на ФНРЈ ќе го одобрува на девизната 
сметка на. советот за индустрија и грдежништво на 
владата на надлежната народната република. 

2) Народната банка на ФНРЈ ќе им отвори на 
градските и на околиските народни одбори од точ. 
1 на ова решение девизни сметки во чија корист, врз 
основа на писмени налози од извозниците, ќе го одо-
брува во валутите во кои ќе се изврши наплатата на 
извозот процентот од остварените девизи предвидени 
во ставот 1 на претходната точка. 

3) Сите прописи што се однесуваат до издава-
њето на извозни и увозни одобренија, како и про-
писите што се однесуваат до други иматели на де-
визни сметки, ќе се применуваат и на градските и 
на околиските народни одбори опфатени со ова ре-
шение. 

4) Градските и околиските народни одбори ги 
имаат правата од точ. 1 на ова решение само к а ј 
извозот на производите од локалното индустриско и 
занаетчиското производство и од домашната ради-
ност кои не се опфатени со планот на извозот на 
Советот за индустрија и градежништво на Владата 
на ФНРЈ односно на народните републики. 

5) Градските и околиските народни одбори до 
кои се однесува ова решение можат да ги употребу-
ваат девизните средства кои се одобруваат на нив-
ните девизни сметки, само за унапредување на ло-
калното производство и за потребите на комуналната' 
дејност. 

6) Стопанските совети на народните републики 
можат да го определуваат процентот на девизите ко ј 
ќе им го ставаат градските и околиските народни од-
бори од своите девизни сметки на располагање на 
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производителите на извезените стоки за унапредува-
ње на нивното производетво. 

7) Ова решение ќе се применува од 15 февруари 
1952 година. 

Бр. 3382 
8 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласни: 

Мини етер на Владата на ФНРЈ, 
Претседател на Советот за Промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

Заменик на Претседателот на Советот за 
индустрија и градежништво, 

Љубчо Арсов, е. р. 

90. 
Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контролана 

извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", број 10 
и 90/48), во врска со Указот од Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ за укинување на Мини-
стерството на надворешната трговија на ФНРЈ У. бр. 
1743/51, а во согласност со Претседателот на Советот 
еа промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Прет-
седателот на Советот за индустрија и градежништво 
на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО СЕ 

ОСТВАРУВААТ СО ИЗВОЗОТ 
1. Почнувајќи од 1 јануари 1952 година девизите 

што ќе се остварат со извозот, без обзир кога е тој 
извршен, Народната банка на ФНРЈ, откога ќе ги од-
бие определените проценти за покривање на општите 
државни девизни потреби, ќе му става на распад агање: 

а) на Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ, по извозот од секторот на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ и на Советот за селско 
стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ; 

б) на советите за индустрија и градежништво на 
оние народни републики од кои е извршен извозот, 
по извозот од секторот на Советот за индустрија и 
градежништво на Владата на ФНРЈ. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ во со-
гласност со советите предвидени во претходниот став 
ќе ги утврдува процентите за покривање на општите 
државни девизни потреби така што во текот на 1952 
година да се обезбедат со извозот девизните средства 
за оптодржавните потреби што се предвидени со оп-
штиот девизен план. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ ќе вр-
ши на крај на секое тримесечје анализа на приливот 
на средствата за покривање на општиiе државни де-
визни потреби, Ако поодделни совети не би го о-
ствариле соодветниот прилив на девизите од изво-
зот за овие потреби. Министерството »на финансиите 
на ФНРЈ може да донесе одлука соодветниот дел 
веднаш да се обезбеди од постоевте девизни сред-
ства или од наредниот извоз на односниот совет. 

2. Ди спо зини п за плаќање во странство можат 
имателите на девизни сметки да даваат само во гра-
ниците на девизните средства што нм се ставени на 
располагање. 

3. Подводните трошкови и услугите во меѓународ-
ниот промет паѓаат на терет на односните иматели 
па девизни сметки и имаат приоритет. По 6a\~:be од 
претпријатијата што вршат транспорт и услуги во 
меѓународниот промет, односните иматели на девизни-
те сметки ќе вршат вирмани од своите девизни сред-
ства во корист- на девизните сметки на тие претпри-
јатија. 

^стоковните плаќања на имателите на девизни 
сметки паѓаат на терет на нивните девизни средства-. 

Плаќањата во 1952 година во увозот паѓаат на 
терет на односните иматели на девизни сметки беа 
обзир кога е увозот извршен или кога ќе се изврши. 
При ликвидацијата на но стро • акредитиви отворени 
пред 1 јануари 1952 година и плаќањата на гаран-
ции и гарантирани меници издадени пред 1 јануари 
1952 година, Народната банка на ФНРЈ ќе ги задол-
жува односните иматели на девизните сметки со со-
одветниот износ на девизиве. По исклучение од од-
редбата од претходниот став постоеќите долгови на 
31 декември на 1951 година по инвестиционите кре-
дити што се користени врз основа на меѓудржавните 
инвестициони- спогодби ќе се подмируваат од прили-
вот на средствата за покривање на општите државни 
девизни потреби. 

4. Имателите на девизни сметки имаат право да 
вршат влрманисање во корист на друГи иматели да 
девизни сметки. 

5. Плаќањата во странство на обврските на има-
телите на девизни сметки кои ги гарантира Народ-
ната банка на ФНРЈ и Југословенската извозна ' и 
кредитна банка (гаранции, гарантирани меници и ел.), 
имаат првенство над другите плаќања во странство 
од расположивите средства на односните иматели на 
девизни сметки. 

Наместо одделни одобрени средства за плаќање 
Народната банка на ФНРЈ може на имателите на де-
визни сметки да им дава други странски средства за 
плаќање во случај на потреба за неодложно плаќа-
ње на нејзините обврски во односните валути. 

Кога го користи овластеното од претходниот 
став Народната банка на ФНРЈ е .должна, да му ги 
даде на односниот имател на девизната сметка разло-
зите за оваа постапка. Доколку односниот имател на 
девизна сметка не се задоволи со разлозите што му 
се дадени, може да вложи жалба по прописите што 
постоат. 

6. Министерот на финансиите на ФНРЈ ќе издаде 
напатствија за применување на ова решение. 

7. Ова решение ќе се применува од 1 јануари. 
1952 родина. 

Бр. 3722 
16 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите л а ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. p. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Заменик на Претседателот на Советот 

за индустрија и градежништво, 
Љубчо Арсов, е. р. 

91. 
Врз основа на точ. 1 ст. 2 и точ. 6 од Решението 

за расподелу па девизите што се остваруваат со 
извозот, а во согласност со Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Прет-
седателот на Созетот за индустрија и градежништво 
на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО СЕ ОСТВА-

РУВААТ СО ИЗВОЗОТ 
1. Народната банка на ФНРЈ ќе ги води во своите 

книги следните девизни сметки: 
— сметка на Советот за промет со стоки на Вла-

дата на ФНРЈ, 
— сметки на советите за индустрија и градежни-

штво на народните републики, и 
— сметка на Фондот на општите државни девизни 

потреби. 
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Народната банка на ФНРЈ ќе ги книжи во корист 
на горните сметки, во оригиналните валути во кои е 
извршена наплатата на извозот, оние износи на деви-
зите што им припаѓаат во смисла на ова напатствие. 

2. Од девизите остварени со извозот од ректорот 
на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ 
и на Советот за селско стопанство и шумарство на 
Владата на ФНРЈ, Народната банка на ФНРЈ ќе книжи: 

— 60% во корист на Ф<Јрдот на општите државни 
девизни потреби, 

— 40% во корист на сметката на Советот за про-
мет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

Бидејќи Народната банка на ФНРЈ од 1 јануари 
1952 година запираше во корист на Фондот на општи-
те државни девизни потреби 43% од извозот од сек-
торот на Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ и на Советот за селско стопанство и шумарство 
на 'Владата на ФНРЈ, а на сметката на Советот за 
промет со стоки на Владата на ФНРЈ и одобруваше 
51%, тоа во корист на Фондот на општите дожавни 
девизни потреби ќе ја задолжи сметката на Советот 
еа промет со стоки на Владата на ФНРЈ со разликата 
до 60%, т. е. со износот од 11/51. 

3. Од девизите остварени со извозот од секторот 
на С-опетот за индустрија и градежништво на- Вла-
дата на ФНРЈ, Народната банка на ФНРЈ ќе запира 
во корист на Фондот на општите државни девизни 
потреби, и тоа: 

— 60% кај извозот од НР Србија, 
— 40% кај извозот од НР Хрватска, 
— 50% кај извозот од НР Словенија, 
— 75% кај извозот од НР Босна и 'Херцеговина, 
— 75% кај извозот од НР Македонија, и 
— .50% кај извозот од НР Црна Гора, 

а остатокот ќе и' го .одобрува на сметката на сове-
тот за индустрија и градежништво на онаа народна 
република од која е извозот извршен. 

4. Министерот на финансиите на ФНРЈ ложе по 
потреба, а во согласност со односните совети, да ги 
менува процентите споменати во точ. 2 и 3 на ова 
напатствие и за тоа ќе ја извести Народната банка 
на ФНРЈ, со потребни напатствија. 

Министерот на финансиите на ФНРЈ ќе врши се-
кое тромесечје анализа на остварениот прилив на де-
визните средства во корист на Фондот на општите 
•државни девизни потреби. Ак 0 приливот на девизите 
за овој фонд од секторот на поодделни совет, не би 
бил остварен во целост за односното тримесечје, Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ ќе донесе одлука 
соодветниот дел веднаш да се обезбеди од постое-
в т е девизни средства или од наредниот извоз на 
Советот кој не ја исполнил својата обврска, и за тоа 
ќе го извести односниот совет и Народната банка и а 
ФНРЈ, со потребни напатствија. 

5. За начинот на расподелбата и користењето па 
девизните средства што притекнуваат во смисла на 
ова напатствие во Фондот на општите државни де-
визни потреби ќе се издаде одделно напатствие. 

6. Народната банка на ФНРЈ ќе издаде потребни 
напатствија што се однесува до техниката на пресме-
тувањето на приливот на девизите во смисла назова 
напатствие. 

7. Ова напатствие ќе се применува од 1 јануари 
1952 година. 

Бр. 3721 
16 февруари 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите иа ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 
Согласни: 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Кап^бѕгоѕмќ, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Заменик на Претседателот на Советот 

за инл\тсрпн1*а и г^адспгпгЈтт^^, 
ЉуЗчо А^сов, е. р. 

92. 
Врз основа на чл. 1 ст. 2 и о па Уредбата за из-

менување и дополнување на Уредбата за слободната 
продажба и за цените на стоката за широка потро-
шувачка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51), а во 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СНАБДУВАЊЕТО СО ОГРЕВ 

1) Почнувајќи од 1 јануари 1952 година прода-
жбата на огревот (дрво и јаглен) по пониски цени 
ќе се В|рши исклучиво на потрошувачки карти за 
домаќинство („К" карти), и тоа само во местата во 
конт е вршено снабдувањето на потрошувачите со 
огрев на потрошувачки карти за домаќинство во те-
кот на 1951 година. 

2) Правото на потрошувачите карти за дома-
ќинство („К" карти) го имаат домаќинствата што ги 
примале овие карти и досега, осем лицата кои не-
маат право по важеќите прописи на парична надо-
кнада наместо боновите за прехрана и додаток на 
деда. 

3) Потрошувачите карти за домаќинство се из-
даваат спрема бројот на членовите од домаќинството 
(К-1, К-2, К-3 ити.), ако живеат тие во заедничко до-
маќинство. Ако децата на кои се прима детски до-
даток живеат одвоено од родителите, ќе им се из-
даваат „К" карти одделно, а по основот на правото 
на детски додаток. 

4) Количината на огрев која ќе можат да ја ку-
пат потрошувачите на „К"-карти ја определува око-
лискиот (градскиот) народен одбор според оквирните 
норми што ги пропишува советот за промет со стоки 
на владата на народната република. 

5) Вонпазаришните потрошувачи (претпријатија, 
установи, надлештва и др.) ќе набавуваат огрев во 
рамките на количините кои ќе ги определи околискиот 
(градскиот) народен одбор по економските цени за 
суровини наголем.ени со трошковните на трговијата. 

6) Производните претпријатија ќе им испорачу-
ваат дрво и јаглен на трговските претпријатија по 
економските цени за суровини. За продаденото дрво 
и јаглен на индивидуалните потрошувачи на потро-

ш у в а ч и т е карти за домаќинство (,,К"-карти), На тр-
говските претпријатија ќе им се одобрува регрес к а ј 
Народната банка на ФНРЈ. 

7) Поблиско напатствие за начинот иа кој ќе се 
врши регресот ќе се пропише одделно. 

8) Ова решение ќе се применува од 1 јануари 
1952 година. 

Бр. 1257 
31 јануари 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

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

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

93. 
Во врска с.|> то.ч. 7 од Решението за снабдува-

њето со огрев бр. 1257 од 31 јануари 1952 година^ 
пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАДОКНАДА (РЕГРЕС) НА РАЗЛИКИТЕ ВО 

ЦЕНАТА КАЈ ОГРЕВОТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО 

1) Претпријатијата што го снабдуваат населени-
ето со огрев по потрошувачки^ карти за домаќин-
ства (,,К"-карти) во местата каде е вршено ова 

~ снабдувања во 1951 година имаат право на надокна-
д а (регрес) на разликата помеѓу набавките цени на 
е гревот (огревно дрво и јаглен) и определените це« 
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ни по кои што им го продаваат огревот на потро-
шувачите на картите за домаќинства. 

2) Под набавна цена се подразбира, цената по 
фактурата на нспорачачот на огревот/ наголемена со 
износот на подвозните трошкови, други зависни тро-
шкови и определената маржа. Претпријатијата за ди-
стрибуција на огревот го пресметуваат износот на 
подвозните трошкови на тој начин што го увидуваат 
просечниот износ на подвозните трошкови за одделни 
видови огрев. 

3) Претпријатијата од точ. 1 на ова напатствие 
поднесуваат барање за регрес до надлежната фили-
јала на Народната банка на ФНРЈ односно комунал-
ната банка и приложуваат: 

а) преписи од благајничките извештаи од сво-
ите стоваришта кои содржат податоци: за видот и 
класата па огревот, за количините, за износите со 
кои претпријатието го задолжува стовариштето за 
предадениот огревен материјал, за износот што го 
наплатило стовариштето од потрошувачите во готови 
пари или во бонови на банката која го одобрила 
кредитот за набавка на огревом Регресот претставу-
ва разлика помеѓу износите со кои претпријатието 
ги задолжило стовариштата и износите што ги напла-
тиле стовариштата во готови пари и во бонови на 
банката; 

0) преписи од калкулациите за одделни видови 
и класи на огревниот материјал врз основа на кои 
ги задолжило претпријатието стовариштата при пре-
давањето на опре вот. 

Заверката на преписите ја вршат директорот на 
претпријатието и раководителот на книговодството. 
Претпријатието, е должно да сочини збирен преглед 
на прилозите по точ. а) и да добие потврда од на-
родниот одбор дека за количините на огрев от изда-
ден на населението, за кои .се бара регрес, поднело 
соодветен износ на купони од картите за домаќин-
ство, 

Барањето за регрес се поднесува месечно и тоа 
до 10-ти во наредниот месец за минатиот месец од-
носно и во пократки срокови во согласност со На-
родната банка на ФНРЈ. 

4) Претпријатијата за дистрибуција на огревот 
кои вршат производство на огревно дрво сами, о-
стваруваат регрес на висина на разликите помеѓу це-
ните на производството наголемени со зависните 
трошкови и определената маржа и цените определени 
за продажба на огревното дрво на потрошувачите 
на картите за домаќинства. 

5) Кога ќе ја утврди исправноста на барањето за 
регрес банката и го одобрува износот за регресот на 
текуќата сметка на претпријатието ia на терет на 
сметката бр. 800499. 

6) Банката и надлежните органи имаат право да 
ја проверуваат точноста на барањето за регрес во 
претпријатието и за таа цел да бараат потребни по-
датоци. 

7) Претпријатијата од точ. 1 кога продаваат 
огревен материјал од контингентот за потребите на 
населението на установи и ел. и остварат позитивни 
разлики помеѓу набавките цени и продаваните цени 
формирани врз основа на определените економски 
дени, ги уплатуваат овие разлики на сметката од 
точ. 5 на ова напатствие. 

• 8) Регресот по ова напатствие можат претпри-
јатијата^ од точ. 1 да го остваруват само за набавките 
на огревот за потребите на населението што се из-
вршени по новите економски цени и превезени по 
на го ле меките стоковни тарифи во сообраќајот во пе-, 
риодот од 1 април 1952 година. 

9) Ова ке се применува од 1 јануари 1952 година. 
Бр. 2698 

4 февруари 1952 година 
Белград 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

94. 
Врз основа на точ, 67 ст. 1 од Напатствие™ за 

спроведување избори на работничките совети и уп-
равните одбори на стопанските претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/52) давам 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗБИРАЧКОТО ПРАВО ЗА 
ИЗБИРАЊЕ РАБОТНИЧКИ СОВЕТ НА СТОПАНСКО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ 

Во точ. 13 ст. 1 и 2 од Напатствие™ за спрове-
дување избори на работничките совети и управните 
одбори на стопанските претпријатија е пропишано 
дека избирачкото право за избирање работнички совет 
на претпријатието го имаат сите работници п слу-
жбеници кои го засновале работниот односно слу-
жбеничкиот однос според ваокеќите пропиен и кои 
имаат општо избирачко право, како и тоа дека по-
ради -утврдувањето на избирачкото право комисијата 
за изработка списоци на избирачите во секое прет-
пријатие состава список на избирачите. 

Согласно на овие пропиен' работниците и слу-
жбениците не се должни да поднесуваат докази за 
тоа дека имаат активно избирачко право за избира-
ње членови на работничкиот совет на претпријати-
ето. Овој факт треба да го утврди комисијата за из-
работка на списоците на избирачите врз основа на 
писмени документи (решенија, уверенија, потврди к 
ел.) или врз основа на своето лично сознание. 

.Работникот односно службеникот е должен да и* 
'поднесе на комисијата за изработка списоци на изби-
рачите писмени докази за своето избирачко право 
само во случај ако би дошла оваа комисија до созна-
ние, било врз основа на непосредно сознание било врз 
основа на приговор од други лица, дека односниот 
работник или службеник на претпријатието нема из-
бирачко право. 

Ако комисијата за изработка списоци на из-
бирачите, не го внесе работникот односно службени-
кот кому што е оспорено избирачкото право во спи-
сокот на избирачите, таков работник односно слу-
жбеник има право да стави приговор во смисла на 
точ. 17 од споменатото напатствие, но е должен кои 
приговорот да поднесе писмени докази за своето из-
бирачко право. 

Бр. 420 
15 февруари 1952 година 

Белград 
Претседател на Советот за законодавство 

и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, е. р. 

95. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 

стандарди, сојузните прописи за квалитетот за про-
изводите и за производител нит е спецификации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), донесувам 

Р Е Ш Е Н И В 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НОВИ ВРЕМЕНИ ЈУГОСЛОВЕН-

СКИ СТАНДАРДИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат привремени југословенски 
стандарди: 

При вр. JUS В.НО.0О1 Јаглен Општи услови 
При вр. JUS B.H9.0Q1 Јаглен Земање и обра-

ботка на уриед« 
за испитување 

Привр. JUS В.Н9.002 Јаглен 4 Методи на испи-
тувањето. 

2. Овие привремени југословенски стандарди ва-
жат од 1 јануари 1952 година д« донесувањето* на 
дефинитивните југословенски стандарди како основа 
д*а производителните спецификации. 
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3. Производим лд«.е, потрошувачите и другите 
заинтересирани што не би можеле да се придржуваат 
кон одделните одредби на овие привремени стандар-
ди, можат Во смисла на чл. 3 од споменатата уредба, 
образложено да побараат од Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ исклученава од тие одредби во 
срок од 30 дена од донесувањето на ова р е ш е л е . 

Бр. 406 
14 февруари 1952 година 

Белград 
В. д. Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Миле Љубичин, е. р. 

„Службен весник на Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ", во бројот 1 од 1 јануари 1951 
година објавува: 

Указ за одликуваниве бр. 56/51; 
Исправка на Указот -за помилување на осудените 

лице бр. 7722 51: 
Исправка на Указот за помилување на осудените 

лица бр. 8355,51; 
Записници од седниците на Сојузното веќе и Ве-

ќе го па' народите на Народната скупштина На ФНРЈ 
од И вонредно заседание (второто свикување) од 27 
до 29 декември 1951 година; 

Депонирање на ратификациониот инструмент на 
ФНРЈ на Спогодбата за оснивање Генеоален сонет за 
рибарство на Средоземјето; 

Ратификација на Конвенцијата за заштита на кни-
жев п н уметнички творби од страна на Португалија; 

Пристап на Републиката Хаити кон Меѓународната 
конвенција за унификација на некои правила што се 
однесуваат до судирањата на бродовите и кон Ме-
ѓународната конвенција за унификација на некои пра-
вила што се однесуваат до поморската помош и спа-
сување; 

Ратификација од страна на Јужноафричка Унија 
на Конвенцијата за сузбивање и укинување на трго-
вијата и експлотатацијата на проституирање на други; 

Пристап на Шведска кон^Статутот на Меѓународ-
ниот монетарен фонд и кон Статутот на Меѓународ-
ната банка за обнова и развој; 

Пристап на Јужноафричка Унија кон Протоколот 
со кој се менува и дополнува Меѓународната спо-
годба за успешна заштита од криминалната трговија 
под името „Трговија со бели робја" и кои Меѓународ-
ната конвенција за сузбивање на трговијата со бели 
робја. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЦРНА ГОРА 

„Службени лист Народне Републике Цене Горе'* 
во бројот 2—3 од 31 јануари 1952 година објавува: 

Указ за временото финансирање потребите на НР 
Црна. Гора за времето јануари—март 1952 година; " 

Указ за помилувањето на осудените лица; 
Указ за разрешувањето и назначувањето на суди-

ите-поротници на Окружниот суд во Бијело Поље; 

Правилник за изменувањата и дополнувањата на 
Правилникот за награди!е за работење на адвокатите 
и Тарифата; 

Напатствие "за определувањето ораните при кои 
ќе се осниваат комисии за давање ззанија од И врста 
на државните службеници на НР Црна Гора; 

Полис на вештите лица за НР Црна Гора за 1952 
година. 
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