
л ^ " ' ^ 
„ ^ и г ђ е п : ^ 

Ф Е А Е Р Л Т И в К - к 

Ѕ к с . 

ј Ќ Е Ј У Г О С Л А В И Ј Е 

, .СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Ф Н Р Ј " излази по по-
треби. у српсном. (рватском, словеначком 
и м а к е д о н с к и издању. - Огласи по та-
рифи. - Текући рачун код Народпс банке 
ФНРЈ за претплату бр. 1031-900880. - Те-

кући рачун одељења прода је 1031-670880. 

Среда, 26 децембар 1951 

БЕОГРАД 

БРОЈ 57 ГОД. VII 

Цена овом броЈу Је 40.— дин. - Претплата 
за годину 1951 износи 600.— а за аконта-
цију претплате за 1952 годину износи 800.— 
дин. Претплата за иностранство износи 
750.— динара. - Редакци ја : Улица Кра-
љ е в и ќ Марка бр. 9. - Телефони: Редак-
ција 28-838, Администрација 26-276 Оде-
љење прода је 22-619, Телефонска централа 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 8 - 0 1 0 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

544. 

На оснозу чл. 74 тач. 6 Устава ФНРЈ и чл. 11 Основ-
ног закона о буџетима, Президиум Народне скупштине 
Федеративне Нзродне Републике Југославије излаје 

У К А З 
О ПРИВРЕМЕНО^ ФИНАНСИРАЊУ ПОТРЕБА ФЕ-
ДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

У ПЕРИОДУ ЈАНУАР—МАРТ 1952 

I 
До доношења буџета Федеративне Народне Репу-

блике Југославије (савезног буџета) за 1952 годину на 
основу новог планског и финансиског система кош је 
достављен на претресање и доношење Народној скуп-
штини ФНРЈ, овлашћује се Влада ФНРЈ да може вр-
шити привремено финансирање потреба ФНРЈ које су 
прелвиђене у буџету за 1952 годину - на основу 
тромесечног плана прихода и расхода за период ја-
нуар-март 1952 голине. 

Привремено финансирање вршиће се у границама 
кредита одобрених појединим ресорима и установата 
у сазезном буџету за 1951 годину, а према потребана 
за период од три месеца. Повећање ових кредита 
може се вошити само у границана нових економских 
цена које ће важити у 1952 години. 

И 
Приходи који се остваре и расходи који се изврше 

на основу тромесечног плана прихода и расхода за 
период јануар—март 1952 голине чине саставни дво 
буџета Федеративне Народне Република Југославије 

-за 1952 го дину. 
III 

Овај указ поднеће се на потврду Народној 
скупштини ФНРЈ на њеном првом наредном заседању. 

У. бр 2213 
24 децембра 1951 голине 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар, Претседник, 

Миле Леруничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

545 . 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, Влада ФНРЈ, на предлог Монистра финансија 
ФНРЈ, доноси 

У Р Е Д Б У 
о ПОСТУПКУ ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРИВРЕДНИХ ПРЕ-

ДУЗЕЋА 
I. Опште одредбе 

Члан 1 
У случају престанка државног привредног преду-

зећа одређује се и спроводИ његова ликвидација. 

Члан 2 
Ликвидација предузећа одређује се на основу ре-

шења о престанку предузећа. Ликвидацчју предузећа 
одређује орган привседне управе а спроводи ликвида-
циона коми-сија. 

Чтан 3 
Решењем о одређг.вању ликвидација предузећа 

одређује се, у споразуму са финасискмм органом, и 
рок у коме се има спроведи ликвидација предузећа. 

Орган који је донео решење о одређчвању ликви-
дација предузећа може из оправданих разлога, на 
образложени предлог ликвидационе комненје, проду-
жити тај рок у споразуму са финансиска органом. 

Члан 4 
Задаток је ликвидационе комисије да утврди фи-

нансиско стање предузећа, да наплати његова потра-
живања, да из расположивих средстава предузећа 
из-мири његова дуговања, да изврши осгале његпве 
обавезе и да заврши текуће и несвршене послове 
предузећа. 

Члан 5 
Ликвидациона комисија руководи пословима пре-

дузећа у ликвидација, заступа га и закључује уговоре 
у границама његових послова одређеним овом уредбом. 

Члан 6 
Престанаа предузећа, одређивање његове ликвид^, 

ције и имена чланова ликвидационе комисија уписују 
ое у регистар државних привредних предузећа. 

Пријаву за упис по претходном ставу, као и при-
јаву за упис доцнијих промена поднеси без одлагања 
ликвидациона комисија. 

Члан 7 
До уписа ликзидационе комисије у регистар 

државних привредних предузећа предузећем за ноје је 
донето решење о престанку управљају, односно ру-
ководе његовим радом и пословањем његови органи. 

Овим уписом престају дужности тих органа. 
Истовремено престају овлашћења заступника и 

пуномоћника предузећа, уколико ова овлашћења лик-
видациона комисија не задржи на снази уписон ј ре-
гистар државних привредних предузећа. 

Ранији органи предузећа. односно њихови чланови 
дужни су да иају ликвидационо^ комисији, на њен 
захтев, податке у погледу ранијег пословања преду-
зећа и њиховог рада као органа предузеће!. 

Члан 8 
По доношењу решења о престанку предузећа, 

органи предузеће лок су на својим дужностима, ка^ и 
ликвидациона коми:ија, могу закључивати нове по-
л о в а у име предузећа само уколико је то потребно 
ради завршавања несвршених послова. 

Члаи 9 
Орган приврелне управе врши и у односу на пре-

дузеће у ликвидацији права и дужности који су одре-

Ф 
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ђен-и заксном, а у границама пословања предузеће Ј 
ликвидација 

Члан 10 / 

По доношењу решења о одређивању ликвидацијв 
лредузећа фирми предузећа додају се на крају речи 
„у ликвидација'. 

II. Ликвидациона комисија 

Ч л з н . И 
Ликвидациоку ко-мисију претставља и смењује ње-

не чланоЂе орган привредне управе у споразуму са 
финансиски^ органом. 

Ликвидациона комисија поставља се решењем о 
одређивању ликвидације предузећа. 

Члз,н 12 
Ликвидациона комисија састоји се од претседкика 

и два или четири члана. 
Чланови ликвидационе комисије постављају се, по 

правилу, из реда службеника предузећа у ликвидација 
Лица која су била чланови управног одбора пре-

дузеће у ликвидацији, његов привредно-рачунски ди-
ректор и главни књиговођа, као и лица која су руко-
вала новцем и материјалом у том предузећу не могу 
бити чланови ликвидационе комисије. 

Члан 13 
Ликвидациону комисију претставља њен прет-

седник. 
Предузеће у ликвидација потписује претседник и 

један члан ликвидационе комисије. 

Члан 14 
За доношење закључака ликвидационе комисије 

потребно је присуство свих њених чланова. 
Закључци се доносе већином гласова. 
Записнике седнице ликвидационе комисије потпи-

сују сви чланови. 

Члан 15 
Ликвидациона комисија има погребан број по-

моћног оссбља. 
Помоћно особље поставља, разрешава и одређује 

му принадлежности по постојећим прописима претсед-
ник лнквидационе комисије у споразуму са финаиси-
ским органом. 

Члан 16 
Чланови ликвидационе комисија и њено помоћно 

особље не могу бита одређени ни стално ни привре-
мено на друге дужности без споразума са финанси-
с к и органом. 

Члан 17 
Надзор над радом ликвидационе комисија врши 

орган привредне управе и финансиски орган. 
Орган привредне \пр"ве и финансиски орган- врше 

у току ликвидационо! поступка преглед рада ликвида-
ционе комисије, дају јој упутства и доносе решења у 
оквиру своје надлежности. 

III. Псступак ликвидација 

Члан 18 
Одмах по доношењу решења о одређивању ликви-

даци;е отпочећ? се са предајом предузећа од -стране 
његовог управно! одбора ликвидационој комисији. 

Рок у ксме се примопредаја има иззршити одре-
ђује прегседник ликвидационе комисије у споразуму 
са финасиским органски, 

Член 19 
По извршено) примопредаји предузећа ликвида-

циона комисија саставиће почет,ни ликвидациони бит 
лане. 

Почетни ликвидациони биланс је бруто и салдо 
биланс састављен према стању књиговодства на дан 
доношења решења о одређизању ликвидације пре-
лузећа. 

Члан 20 
По извршеном упису одоеЈ)ивања ликвидације пре-

дузеће у регистар држзвних привредних предузећа 
ликвидациона комисија изве-сгиће банку код које пре-
дузеће има текући рачун, да је одредена ликвидација 
предузећа и да је престало право раније овлашћених 
лица на потписивање предузева. 

Ликвидациона комиеија уједно ће депоновати 
банци потписе својих члгнова. 

Члан 21 
Ликвидациона комисија огласиће без одлагања у 

службеном листу народне републике на чијој се тери-
торији налази седиште предузећа у ликвидацији да ја 
одређена ликвидација предузећа и постављена ликвид 
дациона комисија, а ако се предузеће налази у са-
везној надлежности оглашавање ће се извошити у 
„Службеном листу Федеративне Народне Република 
Југослваије". 

Тим огласом ликвидациона комисија позваће пове-
риоце и дужнике предузеће у ликвидацији да у року 

' од 30 дана по објављивању огласа пријаве комисији 
своја потреживања, односно дуговања према преду-
зећу. 

Члан 22 
Пошто утврди потраживања предузећа у ликви-

дацији, ликвидациона комисија предузеће мере за 
наплату доспелих и наплативих потраживвња. 

Ако има ненаплативих потраживања, ликвидациона 
комисија утврдиће разлог ненаплативости и предузеће 
мере за накнаду штете од одговорних лица. 

Члан 28 
Ликвидациона комисија исплатиће из расположи-

вих средбава предузећа у ликвидацији његова дуго-
вања за која на основу књиговодства или другим пу-
тем утврди да постоје, и то првенствено дуговања која 
су јој пријављена у року одређеном њеним огласом. 

Уколико предузеће нема расположивих средстава 
за подмирење дуговања из претходно! става, финан-
сиски орган ставиће му на располагање потребна 
средства за подмирена тих дуговања, али највише до 
висине вредности основних средстава које је само 
предузеће остварило. 

Дугозања предузеће у ликвидацији која нису при-
јављена ликвидационој комисији ни после одре-
дено! њеним огласом, нити су јој иначе била позната, 
исплатиће по завршетку ликвидационо! поступка фи-
нансиски орган, али само до висине вишка обртних 
средстава кош је ликвидациона комисија уплатила у 
буџет. 

Член 24 
Основна средства предузећа у ликвидација ликви-

дациона комисија предаће оним п^ивредним органи-
зацијама, установама или органима који су одређени 
решењем о престанку предузећа односно решењем 
друго! органа који је за то овлашћен решењем о пре-
с т а н ^ предузећа. ' 

Ако решењем о престанку предузећа није одре-
дено коме ће се предати основна средства, нити је 
дато овлашћење другом органу за предају тих сред-
става, рсшење о предаји основних средстава доноси 
орган привредне управе. 



Среда, 26 децембар 1951 Број 57 - Страна 683 

Материјал, ситан инвентар, сировине, производе и 
полупроизводе ликвидациона комисија ће продати по 
тржишним ценама. 

Члан 25 
Из средстава предузећа у ликвидацији, намешених 

за исплату плата радинка и службеника, извршиће пре-
дузеће првенствено иоплату принадлежности радни-
цима и службеницима предузећа по постојећим пропи-
е т е односно по Правилнику о платама. Тек по извр-
шењу ових исплата, ликвидациона комисија може из 
преосталог дела подмиривати остале обавезе преду-
зеће у ликвидација 

Средствима предузећа која преостану после ше-
говг ликвилације располаже ликвидациона комисија 
према прописима које доноси Министар финансија 
ФНРЈ. 

Члан 26 
Ако је у току Ликвидационен поступка потребна 

процена делова имовине предузећа у ликвидацији про-
цену ће извршити један или вите проценители које 
одреди претседник ликвидационе комисије. 

За проценитеље одређују се лица која имају по-
требно стручно знзше. 

Члан 27 
По завршеној ливидацији ликвидациона комисија 

саставља завршни ликвидациони биланс. 
Завршни ликвидациони биланс са одговарајућом 

докумгнтацијом ликвидациона комисија доставља на 
одобреше финансиском органу најдуже за осам дана 
по истеку рока за спроведеше ликвидгције. 

Члан 28 
По одобрењу завршног ликвидационог биланса 

финансиски орган брише фирму предузећа у регистру 
државник привредних предузеће и даје разрешницу 
члановима ликвидационе комисије, као и директору и 
управном одбору предузећа. 

Датом разрешницом 'директор и управни одбор не 
ослобађају се одговорности за неправилан рад у пре-
дузећу који би се утврдив после одобрења завршног 
ликвидациона биланса. 

О завршеној ликвидацији и датој разрешници чла-
новима ликвидационе комисије, као и директору и 
управном одбору предузеће, финансиски орган изве-
штава органа који је донео решеше о одређивашу 
ликвидације предузећа. 

Члан 29 
Трошкови ликвидационог поступка подмирују се 

из расположивих средстава предузећа у ликвидацији. 
Уколико нема таквих срелстава трошкове ликви-

дационо! поступка подмирује финансиски орган. 
Предрачун трошкова ликвидационог поступка са-

ставља ликвидациона комисија и подноси га на одо-
бреше финансиском органу. 

Члан 30 
Архиву предузећа у ликвидацији ликвидациона ко-

мисија предаје на чување органу који је донео ре-
шеше о одређивашу ликвидације предузеће. 

IV. Прелазне и завршив одредбе 

Члан 31 

Члан 32 

Одредбе ове уредбе сходно ће се примењизати на 
ликвидације главних дирекција, главних управа, аген-
ција, оервиса и установа у надлежности државник 
органа, као и на ликвидације предузећа, дирекција, 
агенција и сервиев друштвених организација. 

Уколико не постоје посебни прописи о поступку 
ликвидације задруга, задружних савеза, њикових пре-
дузећа, дирекција, агенција и сервиев, одредбе еве 
уредбе сходно ће се примешивети и на те организацијо. 

Члан 33 
При финансиском органу може се образовати по-

себан орган који ће вршити овлешћеше која има фи-
нансиски орган по одредбама ове уредбе. 

У случају престанке вшие предузећа која се на-
лазе под привредном управом истог органа, посебни 
орган из претходног става може се образован и код 
органа привредне управе. 

Член 34 
Овлашћује се Министар финансија ФНРЈ да доноси 

ближе пропиев за извршеше ове урелбе. 

Члан 35 
Ова уредба етула на снагу даном објављиваша 

у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

18 децембра 1951 голине 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народна одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министар финансија ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповић, с. р. 
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На основу чл. 9 Уредбе о надлежности за од--е-
ђиваше и контролу цена и тарифа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 63/50), а у вези Указа Президијума На-
родне скупштине ФНРЈ бр 509/51 („Службени лист 
ФНРЈ", бр 18/51), Савет за саобраћај и везе Владе 
ФНРЈ у саглаоности са Министром финансија ФНРЈ 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
о ПЛАЋАЊУ РАДИО-ПРЕТПЛАТЕ 

План 1 

Држаоци радиопријемника који корнете радиопри-
јемнике, трговине које врше промет радиопријемни-
цима и занатске радше за оправку радиопријемника 
обавезни су на плаќаше радио претплата централној 
републичкој радио-станици, односно органу кога је 
радио-станица овластила за вршеше радио-претплат-
ничке службе. 

Член 2 ' 
Поступак ликвидације предузећа који је отпочет Под ра диопријемииком подразумева се сваки апа-

а није завршен до ступаша на снагу ове уредбе спро- рат или уређај који може да служи за пријем про-
вешће се по шеним одредбама. ф а м а радио-дифузне станица (цевни пријемник, де-

Ликвидациона комисија предузеће из претходног хектар, разглаена станица са прикључком на радио-
става саобразиће поступак ликвидације одредбама ове приемник, посебни звучник сталне или покретне раз-

уредбе у року од 15 дана по њеном ступању на снагу. гласете станице). 
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План 3 
Ослободени су плаќања радио-претплате: 
1) лица која су потпуно и трајно изгубила вид, и 
2) инвалиди I и II групе који примају инвалидска 

^^надлежности као рати и или мирнодопски војни ин-
валиди, инвалиди Народна милиција, предвојничка о-
буке и протнвавионске заштита, или као други инва-
лиди на које се примењују прописи о ратним и мир-
нодопским инвалидима. 

Ослобођење1 од плаќања радио-поетплате по тач. 
1) даје се на основу уверења надлежног органа здрав-
ствена службе, а ослобођење по тач. 2) даје се на 
ос,нову решења о праву на инвалидска пр.инадлежно-
сти. 

Члан 4 

Лица обавезна на плаќање радио-претплате, трго-
вине које врше промет радиопријемницима и занатске 
радње за оправку радиопријемника дужни су да уред-
но плаћају радио-претплату. 

Радио-претплата се плаќа у месечним износима у-
напред, и то најдаље до 10-ог у наредном месецу. 

Обавеза плаќања радио-претплате почиње тећи од 
првог дана наредног месеца по подкетој пријави за 
плаќање радио-прети ате. 

Члан 5 

Сви држаоци радиопријемника, теговине ноје врше 
промет радиопријемницима и занатске радње за оправ-
ку радио-пријемника дужни су да централној репу-
блнчкој радио-станици, односно органу кога је радио-
станица овластила за вршење радио-претплатничке 
службе поднесу пријаву у циљу плаќања радио-прет-
плате. 

Члан 6 

Државни радиопријемника дужни су да поднесу 
пријаву у циљу плаќања радио-нретплате у року од 
десет дана од дана стицања посада радио-пријемника 
(куповине, поклон и сл.). 

Трговине које врше промет радиопријемницима и 
занатске радње за о-правку радиопријемника дужни су 
да пријаву у циљу плаћања радио-претплате поднесу 
у року од десет дана рачунајуќи од дана почетка њи-
ховог пословања. 

Члан 7 

У случају промена држаоца радиопријемника, ду-
жди је ранији држалац полнети о томе пријаву цен-
тралној републнчкој радио-станици, односно органу 
кога је радио-станица овластила за вршење радио-
пгетплатничке службе, и то у року од десет дана ра-
ч у н г т ќ и од дана промена држаоца. 

Исто таќо држалац радиопријемника дужан је да 
поднесе пријаву у случају првмене свог места борав-
ка односно адресе у року од 30 дана од дана настале 
про м е не. 

Члан 8 

Радио-претплатник може захтевати да буде осло-
бођен радио-претргате дон се радиопријемник налази 
на оправци у овлашћеној заЈнатској радњи за оправку 
радиопријемника. 

Уз захтев радио-претплатник ја дужан да поднесе 
потврду овлашћене занатске радње да се радиопри-
јемник налази на оправци. По извршеној оправци ра^ 
дио-претлатник је дужан да поднесе потврду овла-
шћене занатске ралње о томе колико се времена ра-
диоетријемник налазио на оправци. 

Члан 9 

Радио-претплатник је дужан да лицу које је овла-
шћено за вршење радио-цретплатничке службе покаже 
п,ризнаницу о уплаћеној последњој радио-претплати. 

Члан 10 
Обавеза плаћања радио-претплате престаје: 
1) променом држаоца радиопријемника; и 
2) отказом употреба радиопријемника. 
У случајевима из претходно^ става претплатник је 

дужан да под,несе одјаву централној републичкој ра-
дио-станици, односно органу кога је радио-станица 
овластила за вршење радио-претплатвичке службе. 

Обавеза плаќања радио-претплате престаје исте-
кон онога месеца у коме је извршена одјава радио-
претплате. 

Члан И 
У случају отказа употреба радиопријемника лице 

које је овлашќе,но за вршење радио-претплатничке 
службе извршиќе печаћење радиоотријемника. 

Члан 12 
Печаћење радиопријемника врши се У стану др-

жавна радиопријемника. 
Запечаќени радиопријемник остаје код држаоца. 
Трошкове за печаћење радиопријемника сноси др-

жалац. 

Члан 13 
Држалац запечаќеног радиопријемника дужан је 

да пријави случајно оштећење материјала којим је 
пријемник запечатен, као и да тражи поновно печа-
ћење. 

Трошкове око овог печаћења сноси држалац ра-
ди опријемника. 

Члан 14 

Скидање печата са раджшријемкика врши се без 
накнада на захтев држаоца запечаќеног радиоттријем-
ника. 

Скидање печата врши лице које је овлашћено за 
вршење радио -пр е т п л а ти и ч ќе службе. 

Члан 15 

Пријављивање радиопријемника у циљу плаћања 
радиопретплате, уплата радио-претплате, промена др-
жавна радио-пријемника, промена места боравка и 
адреев држаоца радиопријемника, као и одјава радио-
прегплате врши се по првписаним обрасцима. 

Члан 16 

Страни држављани, који бораве на територији 
Федеративне Народне Републике Југославије, придр-
жаваће са у саему пропие а овог правилника. 

Лица са д и п л о м а т с к и имунитетов изузимају се 
од пропиев овог правилник . 

Члан 17 

Објашњења за примену овог дравилника даваће, 
по потреби, Претседник Савета за саобраћај и везе 
Владе ФНРЈ. 

Член 18 

Ступањем на снагу овос прави линка престаје да 
важи Правилник о држању радиопријемника и пла-
ђању радиопретплате („Службени лист ФНРЈ", број 
8/48). 
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Члан 19 

Овај правилник етула на снагу лаком објављ и ва-
ња у „Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блкке Југославије". 

Бр. 3256 
25 децембра 1951 голине 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за саобраћај и везе, 
Крсто Попивода, с. р. 

Сагласан, 
Министар финансија ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповић, с. р. 
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На оонову члаад 18 Уредбе о контроли извеза и 
таоза („Службени лист ФНРЈ", бр. 10 и 90/48) и у вези 
Указа о укидању Мин/истарства опољие трговине ФНРЈ 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 45/51), а у сагласносто 
Са Претседником Савета за индустрију и грабев ц а р -
ство Владе ФНРЈ и Министром финансија ФНРЈ, из-
дајем 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗ-
ВОЗА И УВОЗА И ДРУГИХ ПОСЛОВА У МЕЂУНА-

РОДНОМ ПРОМЕТУ 

1) Извозом и увозом одређених артикала односно 
груне артикала, међународном отпремничком службом 
и квалитативним и квантитативним преузимењем робе 
у међународном промету могу се бавити државна при-
Б-редна предузеће, предузећа задружних и друштвених 
организација као и друге привредне организације (у 
Даљем тексту: предузеће), који добију овлашћење од 
Савета за промет робом Владе ФНРЈ. 

2) Овлашћење за обевљање послова наведених у 
тач. 1) еве наредбе, издаваће се према привредним по-
Фребама земље оним цредузећима која су комерцијал-
но способна за самостално вршење ових послова. 

3) Молбе за издавање озлашћења подносе се са-
вету за промет робом владе народне републике. 

По свакој молби даје своје мишљење надлежни 
привредни орган за молиоца и Трговинска комора 
ФНРЈ односно њене испостеве. 

4) Предузећа која добију овлашћења биће уписана 
у регистар предузеће који води Савет за промет ро-
бом Владе ФНРЈ. 

5) Предузеће која добију овлашћење, и самим тим 
се у омислу тачке 4) ове наредбе региструју, дужна 
су обавештавети Савет за промет робом Владе ФНРЈ 
о саим променама које би код њих настале, а које се 
односе на податке о предузећу уписаие у регистру. 

6) После истека два месеца од ступања на снагу 
ове наредбе престеју важити ева одобрена за обев-
љање послова извеза и увоза која су издата на осно-
ву Наредбе о издавању одобрена за обављање ло-
стова извоза и увеза („Службени лист ФНРЈ", број 
28/51), односно Наредбе о регистрецији привредних 
предузеће и удружења произвођечких предузеће које 
се беве пословима извоза и увоза („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/50). 

Предузеће која желе да после истека предњег 
рока обављају послове наведеле у теч. 1) ове наредбе, 
поднеће молбу Савету за промет робом Владе ФНРЈ 
у року од месец дена од етулања на онагу еве на-
редба. 

7) Предузеће која су досада имала одобрења за 
обављање послова извеза и увоза, а на основу ове 
наредбе не добију овлешћења, своја текуће послове 
извеза и увоза могу сама довршити, с тим да ће за 
довршена овекот појединог поспа трежити одобрење 
од севете за промет робом владе народне републике. 

8) Прекршаји у вези ове наредбе предвиђени су у 
Уредби о контроли извоза и увоза. 

9) Упутство за извршење еве наредбе прописаће 
Претседник Савета за промет робом Владе ФНРЈ. 

10) Ступањем на сиагу оне наредбе престаје да 
важи Наредба о издавању одобрена за обављање ло-
с о в ! извоза и увоза („Службени лист ФНРЈ", бр. 
28/51). 

11) Ова наредба етула на снагу даном објављи-
вење у „Службеном листу Федеративне Народнс Ре-
публике Југославије". 

Бр. 16788 
19 децембра 1951 голине 

Белград 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за промет робом, 

Осман Карабеговић, с. р. 
Сагласии: 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за индустрију 

и грађевинарство, 
Светозар Вукмановић, с. р. 
Министар финансија ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 
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На основу чл. 22 Основне уредбе о откупу пољо-
привредних произвела („Службени лист ФНРЈ", број 
53/50) и чл. 4 Уредбе о надлежности за одређивање 
и контролу цена и тарифа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 63/50), а у сагласности се Претседником Савета за 
пољопривреду и шумарство Владе ФНРЈ и Министром 
финансија ФНРЈ, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

ОБАВЕЗНОЈ ПРОДАЈИ КУКУРУЗА ПРИМЉЕНОГ 
ИМЕ НАКНАДЕ У НАТУРИ ЗА ИЗВРШЕНО К РУ-

ШЕЊЕ (УШУР ОД КРУЊАЧА) 

1. За извршену услугу круњења кукуруза, напла-
ћује се од власнике кукуруза накнада у натури (ушур 
од круњача). 

Ушур од круњача одређује се у проценту од 
окруњених количина кукуруза. 

Висину овог процента одредиће претседник савете 
зе промет робом вледе неродне републике у сагла-
сности са претседником савета за пољопривреду и шу-
марство вледе народне републике. При томе ће се од-
р е д и в који део од укупног процента ушура од кру-
њече принеле власнику круњаче а који део припада 
радничкој дружини запосленој не круњачи. 

2. Приватни власници круњача дужни су продати 
државним откупним предузећима свој део ушура од 
круњаче, и то по цени од 5 динера за 1 кг, само у 
готовом новцу. 

3. Сељачке радне задруге и опште земљоредничке 
задруге, када својим круњачама врше услугу круњења 
туђег кукуруза, дужне су продати државним откупним 
цредузећима свој део ушуре од круњења. 
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Овако гледате количина кукуруза прикључују се 
плански^ испоручсама сељачких радних задруга и оп-
штих земљо1радничких задруга и иоплаћују се од стра-
не државних откуп них предузеће под истат условима 
као и плаиске испоруке ових задруга. 

4. Радници запослени на круњачама слободно ра-
сполажу својим д е л-ом ушура од круњача. 

5. Ближе прописи за спровођење ове наредбе до-
носиће, по потреби, претседник савета за промет ро-
бом владе народне републике у согласности са прет-
ссдником савета за пољопривреду и шумарство владе 
на.рода е републике и министром финансија народне 
републике. 

6. Ова наредба етула на спасу даном објављивања 
у „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југославије". 

Бр. 16878 
20 децембра 1951 голине 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за промет робом, 
Осман Карабеговић, с. р. 

Сагласни: 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за пољопривреду 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић, с. р. 

Министар финансија ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

5 4 9 . 

На основ у чл. 38 Оси овие г закона о буџету, а у 
вези са издатим Упутством за израду предлога буџета 
за 1952 годину прописујем 

У П У г с т в о 
о НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА БУЏЕТСКИХ УСТАНО-
ВА ДО ДОМОШЕЊА БУЏЕТА ЗА 1952 ГОДИНУ, 
ИСПЛАТЕ СТАЛНОГ ДОДАТНА НА ДЕЦУ И ИЗДА-

ВАЊЕ БОНОВА ЗА КУПОВИНУ ИНДУСТРИСКЕ 
РОБЕ 

I. До доношења буџета за 1952 годину, финанси-
рање буџетских установа и органа вршиће се привре-
мено. 

П. Кредитне установе преко којих се извршавају 
б\ џети фпнанспраће расходе установа и органа на бу-
џетима појединих органа државна власти само на 
о г'ову и \ гранииама плана расхода за јануар—март 
1952 голине, који мора бити одобрен и благовремено 
достављек банди на извршеше. У границама одобре-
них планова за јануар--март 1952 голине Народна 
банка ФНРЈ вршиће финансирање расхода појединих 
органа државне власти без обзира на покриће на њи-
ховим рачунима прихода. 

Народни одбори донеће планове расхода за пери-
од јануар -март 1952 голине на основу и у гранн-
цама директива и упутстава министарстава финансија 
народник република. 

111. Уплата појединих врста буџетских прихода 
вршиће се код Народне банке ФНРЈ на рачуне како 
је ппедвиђено посебном наредбом Министра финансија 
ФНРЈ. 

Приходи од подареле и остали приходи наплаћени 
у периоду Јануар-март 1952 голине, у којима је пред-
видено учешће појединих буџета, служиће за покриле 
расхода по буџетима свих органа државне власти. Ра-
следела прихода наплаћених у овом периоду извршиле 
се по доношењу друштвених планова и буџета према 
процентима који ће тим плановима бити утврђени. 

IV. У тром вое чном плану расхода за јануар—март 
1952 голине обезбедиће се средства за исплату нов-
чане накнаде за укинуте прехранбен бонове и сред-
ства за куповину индустриских бонова, како је пред-
видено у Упутству за из,раду буџета за 1952 годину. 

У начелу у план за јануар—март 1952 голине могу 
се умети само л,ични расходи за постојећи број слу-
жбеника и најнеопходнион материјални расходи. У 
плану се не могу предвиђати расходи за нове уста-
нове, које у месецу децембру 1951 голине нису по-
стојале. 

Приликом светава плана расхода за период јануар 
—март 1952 голине треба узети у обзир да ће се од 
1 јануара 195'/?, из предрачуна Завода за социјално оси-
гурана финанеирати: лекови за осигурани^ по ре-
цептима, климатско и бањско лечење осигураника и 
ортопедска помагала за осигуранике. 

Набавка протеза и ортопедских помагала за ратне 
војне инвалид^ финансираће се и даље из буџета на-
родник република. 

Геодетске управе и катастар финансираће се у 
овом периоду на досадашњи начин. 

Приликом састава плана раехода треба исто таќо 
узети у обзир да је фактор за лекове смањен од 
6 на 4. 

V. С обзиром да план расхода и прихода за ја-
нуар—март 1952 голине у суштини чини саставни део 
буџета за 1952 годину, овај се план у погледу класи-
фикација раехода и техничке израде има у свему из-
радити по Упутству Министре финансија ФНРЈ за са-
став буџета за 1952 годину. У план расхода за јануар 
—март 1952 голине се неће уноснти расходи нових 
установа, али за такве установе у одговарајућем делу 
и разделу треба обезбедиш (резервисатиј одреден 
број партија да касније. када буџет буде одобрен, не 
би наступили поремећаји и потешкоће у вођењу еви-
денције о извршењу буџета код банке и код наред-
бодаваца. У 1 делу морају исто таќо резервисати од-
говарајући број партија (једну до три) они ресори 
(главни инвеститори), којима ће по плану инвестиција 
за 1952 годину бити одобрена средства за финанси-
рање инвестиција у 1952 голини. 

Према томе у плану расхода за јануар—март 1952 
голине партије ће се означавати непрекидним редним 
бројевима како је предвиђено у Упутству за израду 
буџета, с тим, што ће они ресори код којих се пред-
виђају нове установе и које се појављују као носиоци 
инвестиционих кредита (тзв. главни инвеститори) у 
одговарајућем делу свога рездела резервисати погре-
бан број партија на којима ће у буџету за 1952 годину 
бити обезбедена средства за финансирање тих, нових 
установа односно за финансирање инвестиција. 

VI. Исплата плата, новчане накнаде за прехранбене 
бонове, сталног додатна на децу и бонова за инду-
с т р и и робу вршиће се на ниже изложени начин: 

Почев од 1 јануара 1952 голине буџетске установе 
и надлештва, исплаћиваће својим службеницима нов-
чаиу накнаду за прехранбене бонове заједно са основ-
ном платом на терет кредита обезбеђеног у своме 
предрачуну. Бонове за куповину инлустриске робе, у 
ианосима који појединим службеницима припадају, по-
дизаће код Народне банке ФНРЈ на основу платаог 
списка уѕ плаћање банци противвредности бонова у 
динарица. Сву противвредност бонова установе и над-
лештва ће плаћати на терег позиције „Додаци у инду-



(јЈреда, 26 децембар 1951 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 57 - Страна 687 

стриским боновима" у своме предрачуну. Од 1 јануара 
1952 годиме државна привредна предузеће исплаћиваће 
новчане накнаде за укинуте бонове за прехрану и из-
давати бонове за куповину индустриоке робе радни-
дима и службеницима на терет фонда плата предузеће. 
Исплата новчаног дела сталног додатна на децу (Дин. 
1.300) и исплата противвредноста индустриских бонова 
на лецу (1.700 дин. за 425 индустриских бонова) слу-
жбеника и радинка у установама, надлештвиме и пре-
дузећима пада на терет предрачуна социјалног осигу-
рана . 

Напред наведено зехтева извесне промене у из-
ради платних спискова и у манипулации са Народном 
банком приликом подигања средбава. Према томе у 
погледу израде платних спискова за месец јануар 1952 
голине и следеће месеце, у погледу издавања налога 
за исплату (буџетских чекова), подизања среденава и 
вршења исплата принадлежности поступиће се на сле-
дећи начин: 

а) За исплату плата службеника буџетоких уста-
нова платни спискови, поред осталог, морају садржати 
следеће рубрике: 1) ознака Р-категорије потрошача; 
2) основна плата; 3) стални лични додатен; 4) функци-
онални додатен; 5) накнада за прехранбене бонове; 6) 
противвредност индустриских бонова у динериме; 7) 
укупно на терет предрачуне установа; 8) износ инду-
стриских бонова службеника; 9) новчани, део дечјег 
додатка; 10) противвредност индустриских бонова за 
децу; 11) износ индуетриских бонова на лецу; 12) 
укупно за исплату у динарима (рубрике 2 до 5) 4-
9) ; и 13) укупНо припада бонова (рубрика 8 4- П ) . 

Средства за исплату плата и додатака (рубрике 
2 до 5) установе ће подизати на терет одговарајућих 
позиција свога предрачуна обичниот налогом (буџет-
ским чеком) као и до сада. 

За износ противвредност индустриских бонова за 
службенине (рубрика 6) по платном спиоку, установа 
ће полнети банци посебни налог (буџетски чек) са 
вирманским налогом на терет позиције свога предра-
чуна „Долани у индустриски боновима", а у корист 
р-на 800.460 „Противвредност индустриских бонова на 
терет буџета1". 

Средства за исплату новчаног дела дечјег додат-
ка (рубрика 9) установе ће подизати посебним нало-
гом (образац Народов банке бр. 111-а) на терет ра-
чуна 807.501 „Долани на лецу" код Народне банке. 

На износ противвредности индустриских бонова за 
децу у динарима (рубрика 10) установе ће полнети 
банци посебан преносни налог (образец Народне бан-
ке бр. 152) на терет р-на бр. 807.501 е у корист р-не 
800.460 код сед,ишта Народов банке код ноје се по-
дижу индустриски бонови. 

На полеђини чалоге којим се подижу средства зе 
исплату новчаног деде дечјег додетке (готовински 
налог) море се невеста: е) број службенине који при-
ма ју додатен; б) број леце зе који се исплећује доле-
тан; и в) укупни износ новчаног дела дечјег додатна 
(тј. број леце X 1.300 динаре). 

Требовање индустриских бонова устенове ће вр-
шити на основу „Рекапитулеција требовених инду-
стриених бонова" се 2 рубрике: 

а) индустриски бонови за 
службенине 

б) индустриски бонови за 
лецу 

Укупно: 

с тим, што ће банка, цриликом извршена поднетос 
иалога за пренос против вредности у динариме, не „Ре-
капитулацији требовења" ставите оверу „противвред-

ност од динара за (износ) бонова је на-
плаћена". 

б) Централна установе ноје исплаћују плате и 
додатке службеницима на терену преко режисера 
(Јавно тужиоштво, Статистички уред, Савет за сао-
браћај и везе и сл.) поступиће на исти начин као и 
осталг установе из теч. е) с том разликом што ће про-
тиввредност индустриских бонова за службенине и про-
тиввредност индустриских бонова на лецу дозначити у 
корист р-на бр. 659 „Примљена покрића за индустри-
оке бонове" код седишта банке на чијем се подручју 
врши исплата, а као сврху дознаке означити „Динар-
ска противвредност за (износ ) инд. бонова 
за (ознака установе корисинка) у (ознака места кори-
сни на). 

Де би подигав индустриске бонове, режисер ће 
седишту Народне банке полнети налог (образац 152) 
да се означени износ са р-не 659 пренесе у корист 
р-не 800.460 „Противвредност индустриски бонова на 
терет буџета" Седиште бачке ће му на „Рекапитулацији 
требованих индустриских бонова" потврдити уплату 
противвредноста на начин како је то предвидено у тач. 
а). Са овако овереном „Рекапитулацијом требовање" 
подићи ће индустриске бонов е код седиште банке — 
референти зе потрошачке карте. 

в) Државна привредна предузеће, сем трговач-
ких, сачиниће исплетне спискове за своје раднике и 
службенине с тим да спискови морају садржети ру-
брике ноје се одвоев на исплату додатке не лецу (ру-
брика 9, 10, 11 - види тач. а). 

Исплета сталног додатна на лецу паде на терет 
средстава социјалног осигурања. Средстве за исплату 
новчаног дела додатке не лецу, држевне привредна пре-
дузеће подизеће код седишта Народне банке код кога 
имају свој текући рачун, преносним налогом (образац 
152)"на терет рачуне 807.502, е у корист своге текућег 
речуна. Истовремено са налогом предузеће мора пол-
нети банци на увид и платни списак. 

На полеђини дела преносног налоге „извештеј 
о зедужењу" и „извештај о одобрењу" предузећа су 
обавезна да наведу следеће подетке: 1) број радника 
и службенине којиме се исплаћује стелни додатек на 
лецу; 2) број леце за којћ се исплаћује стални додатен; 
3) укупни износ новченог леле додетка на лецу. 

У циљу требовања додатке не лецу у индустри-
ским боновима (425 бонова У вредности од 1.700 ди-
нере), држевне привредне предузеће поднеће надле-
жном седишту Народне банке преносни (вирмански) 
налог (на обресцу 152), не укупну противвредност 
индустриских бонове За лецу по платном списку не 
терет р-на 807.502, а у корист р-на 800.460. На поле-
з н и овога налога није потребно наводити податке. 

Исплата бонова за нуповину индустриске робе на 
ноје имају право радници и службеници (365+175 тј. 
укупно 540), падг, на терет фонда плата привредних 
предузећа. Противвредност индустриски бонова у ди-
нериме зе ради ике и службенине, уплаћиваће предузећа 
у корист р-не 800.470 на терет текућег рачуна преду-
зеће преносним (варманским) налогом. 

Требовање бонова вршиће на основу оверене „Ре-
кепитулеције требованих бонова" од стране седишта 
банке на начин предвиђен у тач. а). 

г) Пензионериме и инвалидима рада III групе, 
износе пензија и новчани део стелног додатна на ле-
цу, исплаћиваће (дозначиваће) управе (зевод) за 
социјално осигурана народне републике на досадашњи 
начин на терет одговарајућих буџетских позиција. На 
чеку мора се означити за који број леце се исплаћује 
дечји додатен. 

Дво стелног дечјег додатна у индустриским боно-
вима издаваће (исплаћиваће) пензионерима и инвали-
дима рада III групе, повереништво за финансије сре-
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ског (градског, рејонског) народног одбора на чијем 
подручју корисник станује. У ту сврху повереништво 
за финансије саставиће списак пензионера и инвалида 
рада III групе којима припада додатак на дену у инду-
с т р и с к и боновима са следећим рубрикама: 1) име ко-
рисника; 2) број деде на коју припада додатак; 3) 
износ бонова и 4) противвредност бонова у динарима 
(број бонова X 4). Ова ј списак повереништво за фи-
нансија саставиће на основу купона чекова по којима 
им је управа (завод) за социјално осигурана наредив 
републике дозначила нозчани износ сталног додатка 
на лецу. Купоне чекова пензионери и инвалиди рада 
поднеће у ту сврху повереништву за финансије надле-
жног среског (градско^, рејонског) народног одбора. 

На основу овако састављеног списка, повереништво 
за финансије поднеће седишту Народне банке преносни 
налог (образец 152) на износ противвредноста бонова 
у динарима (рубрика 4) на терет рачуна 807-501, а У 
корист р-на бр. 800.460, 

Истовремено, поверениантво за финансија саставиће 
„Рекапитулацију требованих бонова", на коју ће се-
диште Народне банке ставити озеру да ја против-
вредност индустриских бонова наплаћена у динарима. 
На основу оверене „Рекапитулација требованих бо-
нова" повереништво за финансија подићи ће индустри-
ске бонове и по списку, уз потпис, издавати корисни-
ц и а. 

Повереништво за финансије саставиће и списак 
пензионера и инвалида рада III груне, који према по-
стојећим прописима имају право на пријем бонова за 
куповину индустриска робе за себе. Ова ј списак садржи 
следеће рубрика: 1) име и презиме к о р и с н и к ; 2) износ 
индустриских бонова који му припада; 3) противвред-
ност индустриских бонова у динарима (број бонова X 
4). На укупни износ противвредноста индустриских 
бонова у динарима (рубрика 3) повереништво за фи-
нансије поднеле седишту Народне банке преносни 
(вирмански) налог (образац 152) на терет р-на 807.503, 
а у корист Р-на бр. 800.460. 

Одговарајући број индустриских бонова за пензи-
онере, повереништво за финансије требоваће по иетом 
поступку како је у претходном ставу наведено за тре-
бовање индустриских бонова за децу пензионера. 

Лица која примају аконтаЦију на пензију изједна-
чују се са пензионерима. 

д) Исплата бонова за куповину индустриске робе 
и дела сталчог дечјег додатка у и н д у с т р и с к и боно-
вима ратним војним инвалидима вршиће се на исти 
начин како је у тач. г) прописано за пензивнере. По-
вереништва за финансије саставиће списак ратних 
всјних инвалида који имају право на стални додатак 
на лецу. на основу доказа ноје ће ратни војни инва-
лиди полнети повереништву да им је исплаћен нов-
чани део сталног додатка на лецу (инвалидску књи-
жицу или други доказ). Повереништво за финансије 
псднеће на укупни износ противвредност индустриских 
бонова за лецу V динарима налог банци (образац 152) 
на терет р-на 807.501, а у корист р-на 800.460. Требо-
взње индустриских бонова врши се на исти начин као 
и за пензионере. 

Новчани део сталног додатка на лецу исплаћиваће 
се ратним во.)ним инвалидима на терет пете буџетске 
позиција на терет које им се исплаћују и инвалидске 
принадлежности (рачун 800.100). 

Повереништва за финансије саставиће исто таќо 
и списак ратних војних инвалида који по постојећим 
прописима имају право на пријем бонова за куповину 
индустриска робе. Да би их повереништво за финан-
сија унело у списак, ратни војни инвалиди морају до-
ка зати да су за раније месеца примали индустриеке 6о-
нове и у кои износу. На укупан износ противвредности 
индустриских бонова у динарима по овом списку, по-
вереништво ће седишту Народне банке полнети налог 
на терет р-на бр. 807.504, а у корист р-на, 800.460. Тре-

бовање бонова вршиће се по истом поступку као и за 
остале кориснине. 

ђ) Средства за исплату једнократног дечјег до-
датка на лецу (8.000 динара за опрему новорођеног 
детета) подизаће органи који врше исплату на терет 
р-на бр. 807.505. На полеђини налога, на делу „Изве-
штај о задужењу", мора се навести број леце за који 
се врши исплата као и укупан износ који се исплаћује. 

VII. Исплату новчане накнада уместо укинутих 
прехранбених бонова пензионерима и инвалидима рада 
III груне вршиће повереништво за финансије народног 
одбора. 

Повереништво за финансије среског (градског, 
Јзејонског) народног одбора састављаће и даље спи-
скове пензионера и инвалида рада III груне који имају 
право на новчану накналу уместо бонова за прехрану 
по чл. 5 Уредбе о новчаној накнадм уместо бонова за 
прехрану, на начин предвиђен У Упутству о поступку 
при исплати новчане накнаде умеете бонова за пре-
храну (,,Службени лист ФНРЈ", бр. 48/51). Средства 
за исплату новчане накнаде, повереништва за финан-
сија подизаће на терет р-на 807.503, налогом за исплату 
на обрасцу Народне бакке бр. 111-а. 

VIII. За исплату новчане накнаде уместо укинутих 
прехранбених бонова ратним војним инвалидима пове-
реништва за финансија среских (градских, рејонских) 
народних одбора и даље ће састављати спискове и 
вршити иоплату новчане накнаде уместо прехранбених 
бонова и уживаоцима инвалиднина који на ову накнаду 
имају право по чл. 6 Уредбе о новчаној накнади уме-
ете укинутих бонова за прехрану. Средства за исплату 
подизаће повереништва за финансије код седишта На-
редив банке налогом бр. 111-а на терет р-на 807.504. 

IX. Исплата новчане накнаде у ме сто прех,ранбе-
иих бонова уживаоцима осталих, сталних или повре-
мених, сецијалних иомоћи (жртве фашистичког терора, 
деца жртава фашистичког терора, породице чији се 
храниони налазе у ЈНА) и осталим уживаоцима пада 
на терет буџета из кога се овим лицима исплаћује 
помоћ у новцу. 

Новчану накнаду уместо бонова за прехрану ужи-
ваоцимг напред наведених социјалних помоћи испла-
ћиваће од 1 јануара 1952 голине органи који су и ра-
није исплаћивали социјалну помоћ у новцу а на терет 
својих буџетских средстава, заједно са редовком по-
моћи. 

На исти начин ће ови органи исплаћивати напред 
наведеним уживаоцимѕ социјалних помоћи и додатак 
на лецу у новцу, уколико ови на додатке на лецу 
имају право. 

X. Издавање бонова за куповину индустриске 
робе. уживаоцг.ма сталних и повремених социјалних 
помоћи на терег буџетских средбава (жртвама фаши-
стичког терора, деци жртава фашистичког терора, 
породицама хранилаца који се налазе у ЈНА и др.) 
вршиће органи који овим лицима ис,плаћују помоћ у 
новцу. 

Уколико напред наведена лица имају право на при-
јем индустриских бонова, орган који им исплаћује део 
социјалне помоћи у новцу сачиниће Поименични списак 
уживалаца социјална помоћи којима припада право на 
индустриска бонове са рубрикама: 1) име и презиме 
к о р и с н и к ; 2) износ индустриских бонова који им при-
пада и 3) противвредност индустриских бонова у ди-
нарима. На основу списка исти орган ће полнети се-
дишту бан ќе буџетски чек и вирмански налог на укупни 
износ противвредноста индустриских бонова по списку, 
у корист рачуна бр. 800.480 - „Противвредност инду-
стриских бонова уживалаца социјалних помоћи", а на 
терет буџетске партија и позиције на терет које се 
овим лицима исплаћују помоћи. Истовремено ће сачи-
нити и „Рекапитулацију требованих индустриских бо-
нова", полнети седишту банка на оверу и требовати 
бонове на начин предвиђен у овом упутству. Бонове 
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издавати корисницима уѕ својеручни потпис на 
списку. 

XI. Осигураницима чији је радин однос престао и 
налазе се на материјалном обезбеђењу ради привре-
мено неспособност за рад услед болести или отсуства 
збол трудноће и порођаја, стални додатак на лецу (нов-
чени део и део у индустриским боновима) као и бо-
нове за куповину индустриске робе за осигуранике, 
исплаћиваће надлежни органи социјалист осигурана на 
терет одговарајућих позиција предрачуна социјалног 
осигурана, на начин предвиђен овим упутством. 

XII. Радницима и службеницима у радном односу 
код државних трговинеких предузећа, задруга, задру-
жних и друштвених организација и њихових преду-
зеће, стални додатак на лецу исплаћиваће се на терет 
р-на 800610. На терет овог рачуна наведена предузеће 
и задруте уплатиће противвредност индустриских бо-
нова на децу вирманским налогом у корист р-на бр. 
800470. 

Индустриске бонове за своје раднике и службеника 
државна трговинска предузеће,, задруте, задружне к 
Јфуштвене организација и њихова предузећа плаћаће 
на терет својих средстава (фонд плата). Противвредност 
цндустриских бонова у динарима преносиће са својих 
текућих рачуна у корист р-ие бр. 800470. 

Требовање бонова вршиће на основу од страна 
банка оверене „Рекапитуладије индустриских бонова" 
на начин предвиђен у овом упутству. 

XIII. Лицима у радном односу којима се стални 
додатак на лецу обрачунава уназад сходно чл. 6 Уредбе 
о додацима на лецу од 1 јануара 1952 голине обрачу-
наваће се стални долетан на лецу (како новчани део 
,т^ко и дво дода тка у боновима) за протекли месец 
уназад. Овим лицима за месец децембар обрачунаће се 
и исплатити само разлика измеѓу примљене аконта-
ција и 100% износа који им за месец децембар при-
вида. 

На исти начин обрачунаће се ножнана накнада за 
укинуте прехранбене бонове лицима у радном односу 
којима се плата обрачунава уназад за протекли месец. 
Бонови за куповину индустриске робе издаваће се 
овим лицима и даље унапред. 

XIV. Противвредност подигнутих бонова које уста-
нове враћају банци услед тога што нису издати кори-
сницима, књижиће се у корист Р-на на терет којих ја 
противвредност у динарима наплаћена. На исти начин 
постулаће се са неподигнутим боновима за које је 
(противвредност у динарима дозначена на рачун 659 
„Примљена покрића за индустриске бонове". 

XV. Све налоге за исплату на терет о-на предви-
д е н и ! у овом упутству могу потписивати само она 
лица која су овлашћена да располажу средствима на 
буџетском акредитиву односно текућем рачуну и која, 

ту сврху, имају депоноване потлисе код седишта 
ародне банке. Полнете налоге банка ће извршавати 

само уз подношење на увид потписаних и оверених 
цлатних опискова, након сревњивања налага са изно-
сима у пла,тним описковима. 

XVI. Рачуне п р е д в и д и в у овом упутству на терет 
којих се врши исплата сталног додатна на лецу (како 
у готову таќо и у индустриски^ боновима), бонова за 
индустриску робу пензионерима и инвалидима рада III 
групе и ратним војним инвалидима као и новчане нак-
неде уместо прехранбених бонова пензионерима, инва-
лидима рада III групе и ратнгом зојним инвалидима, 
изузев р-на 800.610, Народна банка ФНРЈ празниве на 
кра ју сваког месеца на терет одговаоајућих партија 
односно позиција предрачуна Завода за социјално оси-
г у р а н а за 1952 годину. 

XVII. Разлике на име повећаног износа нозчаног 
дела сталног додатка на лецу и новчане накнаде за 
укинуте прехранбене бонове по обрачунима плата за 
месец децембар Народна банка ће исплаћивати на на-
чин предвиден у Упутству о поступку при исплати 

новчане накнаде уместо бонова за прехрану („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 48/51), до 15 јануара 1952 го-
лине закључно. 

На те ред рачуна 800600, 800602 до 800609 не могу 
се вршити исплете одговарејућих давање зе месец 
јануар 1952 голине. Контролу о томе вршиће Народна 
банка на основу платних спискова које ће налогодавци 
подносити бенци на увид уз налоге за исплату. 

XVIII. Контрола исплата сталних додатеке на лецу 
вршиће се и д а л е на начин предвиден у Решењу о 
контроли исплата сталних додатака на лецу („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 55/51). 

Органи предвидени у тач. 1 решења неведеног у 
претходном ставу, вршиве и контролу издатих бонова 
за индустриску робу пензионерима и инвалидиме рада 
III груне, њиховим брачним друтовима и ратним војним 
инвелидима. 

У том циљу седиште Народне банке почев од 
1 јануара 1952 голине достављаће надлежним органима 
социјалист осигурања изводе из рачуна 807501 до 
8075О5. 

XIX. Ово упутство етула на снагу даном објав-
љивења у „Службеном листу Федеративне Народне 
Република Југослевије". 

Бр. 24568 
24 децембра 1951 голине 

Београд 

Министер финансија ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповић, с. р. 

5 5 0 . в 

На основу чл. 27 Закона о таксама прописујем 

У П У Т С Т В О 
0 ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ТАКСЕНИХ ТАРИФА 

I. Повишени износи такса по Уредби о изменама 
и допунама таксених тарифа (,Службени лист ФНРЈ", 
бр. 49/51) наплаћују се за еве списе, радње и исправе 
подложне такси, коЈе су полнете, извршене или издате 
од стране државних оргена почев од 1 новембра 1951 
голине. 

Ако су списи (молбе, поднесци, зехтеви и сл.) пол-
нети држевним органима пре 1 новембра 1951 голине 
и приликом њиховог подношења плећене таксе у изно-
симе који су важили у том моменту, а државни орган 
је по тим списима донео решење (одлуку) после 1 но-
вембра 1951 голине, за такве списе и решења (одлуке) 
неће се неплаћивати повишени износи такев, пошто је 
за њих већ плаћена прописана такев приликом подно-
шење списа. Исто таќо, ако је пре 1 новембра 1951 
голине полнет захтев да државни орган изде какву 
исправу или изврши кекву редњу подложну такси, па 
је тражена испрева издата или редња извршене после 
1 новембра 1951 голине, неће се наплаћивати повишени 
износи такса ако је за мете била плаћена такев при-
ликом подношења захтева. 

Изузетно, семо у оним случајевиме каде је про-
п и е н о да се текса плаћа уназад, а не приликом подно-
шења списа (молбе) односно захтева, па је исправа 
подложна такси издата или радње извршене после 
1 новембра 1951 голине, плаћа се такса у износима 
прописаним Уредбом о изменама и допунаме таксених 
тарифа, иако је захтев за издавење такве исправе 
односно за извршење такси подложив радње полнет 
прв 1 новембра 1951 године. ^ 
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II. Уредбом о изминаме и допунама таксеннх та-
рифа нису повећане -нити мењане такев које се плаћају 
за рад наших диплонатских и конзуларни! претстав-
ништава у иностранству. Ова претставништва ће за 
своје услуте и даље наплаћивати такев по Уредби о 
конзуларним таксана, и то у истиот износине и на исти 
начи,н као и прв доношења Уредбе о изменана и до-
пунама таксених тарифа. 

За потраев које издају, односно за услуге подло-
жне такси које врше наши државни органи у зекљи 
страним држављанима и пашин исељеницима коЈи 
стално живе у иностранству, плаћа се такса у износима 
који су били на снази до ступања на снагу Уредбе о 
изиенаиа и допунама таксених тарифа, ако се так-
ва лица за издавање исправа или вршења услуга наших 
државних органа у земљи обраћају преко наших ди-
пломатских и конзуларних претставништава у ино-
странству. 

Страни држављани или наши исељеници, кал при-
ликом доласка у нашу земљу траже издавање и озе-
ргвање разних исправа подложних такси непосредно 
од наших државник органа у зенљи, плаћају таксу у 
нсповишеним износима (по тарифама ноје су биле у 
примени до ступања на снагу Уредбе о изменама и 
допунама таксених тарифа), с тим што су дужни да уз 
одговарајућу таксу у динарица положе и исти толики 
износ у туристички боновине. На исти начин ће се 
плаћати такса и за услуге наших државних органа које 
су подложив такси (на пример, услуте по тбр. 10 За-
кона о таксама). 

Државни органи који по основу из претходног 
става добијају туристичке бонове, дужни су преда-
вате их Народној банци ФНРЈ без права на регрес. 

Ако се страни држављани и наши иселеници за 
издавање и оверавање разних исправа или вршење 
услуга подложних такси обраћају нашим државним ор-
ганине у земљи непосредно из иностранства, или преко 
сзојих сродника који живе у нашој земљи, плаћају 
такев у повишеним износииа. 

Страни држављани који стално живе у нашој 
земљи плаћају такев у истим износима као и наши 
држављани. 

Такев из тбр. 11 и 12 Закона о таксаиа које су 
прописане за рад наших дипломатских и конзуларних 
претставништава у иностранству, плаћаће се у изно-
сине који су важнли до ступања на снагу Уредбе о 
изменана и допунаиа таксених тарифа. 

Такев ће се плаћати по предњим ставовима ове 
тачке лок се по овим питањина не донесе друкчија 
одлука. 

III. Као вреднос! исправа по којој се одмерава и 
наплаћује такса из тбр. 36 и 41 Закона о таксана, узи-
ма се угогворенс. цена или вредност уговорене накнаде, 
односно прометна вредност у моменту закључивања 
уговора. Ако се оверавају или састављају угозори који 
подлеже плаћању пореза на промет — за плаћање такев 
за оверу или саста.в уговора код аржавних органа 
узима се исти основ по коме се плаћа и порез на 
промет. 

У вредност исправа односно уговора урачунава се 
и вредност свих обавеза (лугова, чинидаба и сл.), као 
и вредност свих терета. Као вредност уговора којии 
се уговара п,раво на користи или чинидбе које се по-
нављају (реите, камате, плодови и сл.) узима се; 

1) кал је време трајанка права стално или је одре-
дено лок траје какво Јавно тело, удружење или какав 
завод основан на одређено време, двадесетоетруки 
износ једногодишње користи или чинидбе; 

2) кал је време трајанка права неодредено, изузев 
случаја из тач. 5 овога става, десетоструки износ једно-
годпшње користи или чинидбе; 

3) кал Је време трајања права одређено, збир свих 
будућих користи или чинидаба за еве време трајања, 
али не вшие од двадесетоструког једногодишњег 
износа; 

4) кад су предмет уговора повратив користи дели-
мично са одређеним воеменом трајања а делимично са 
меодређенин, треба целокупном износу користи или 
чинидбе у одређеном времену додати десетоструки 
износ годишње користи или чинидбе за неодредено 
време. Али овако утврђени целокупни износ не сме 
прекорачити двадесетоструки износ једногодишње ко-
ристи или чинидбе; 

5) кад су предмет уговора користи или чинидбе 
одређене на време живота векот лица, вредност ће се 
утврдите према годинана живота односног лица, како 
следи: 

а) ако је лице старо до 15 година са 18-струким 
износон годишње користи или чннидбе; 

б) кал је лице старо преко 15 година до 25 ГО" 
дина са 17 стругам износом годишње користи или 
чинндбе; 

в) ако је лице старо преко 25 година до 35 го-
дина са 15-струким износом годишње користи или чи-
ни две; 

г) ако је лице старо преко 35 година до 45 го-
дина са 14-струким износом годишње користи или чи-
нидбе; 

д) ако је лице старо преко 45 година до 55 го-
дина са 12-струким износом годишње користи ил^ 
чинидбе; 

ђ) ако је лице старо преко 55 година до 65 го-
дина са 8-струким износом годишње користи или 
чинидбе; 

е) ако је лице старо преко 65 година до 75 го-
дина са 5-струким износом годиниве користи иЛи 
чинидбе; 

ж) ако је лице старо преко 75 година до 80 го-
дина са 3-етрукии износон годишње користи или 
чинидбе; 

з) ако је лице старо иреко 80 година са 2-стру-
кин износон годишње користи или чинидбе. 

6) Кад су предмет уговора користи или чинидба 
одређене на врене живота више лица и таќо, да ове 
престају снрћу прво1 лица које умре, за утврђивање 
вредности неродавне су голине старости најстаријег 
лица, а ако користи или чинидбе престају сирћу лица 
које последна унре, онда су за утврђивање вредности 
неродавне голине старости најнлађег лица. 

7) Ако су користи или чинидбе у појединин го-
динана различите узеће се као годишњи износ просек 
односних користи или чинидаба. 

8) Кад је предмет уговора служност плодоужи-
вања или употрсбе, а годишња вредност ове није 
утврдена одређеним износон, узеће се као годишња 
вредност плодоуживања двадесети дво вредности ства-
ри оптерећоне плодоуживање^ 

9) Кад је преднет спора приход од довчаног изно-
са, а није одредена интересна стопа, узеће се као го-
дишна корист 6% интерна. 

IV. Кал се судске такев пла.ћају поема вредности, 
судови су дужни да по сваком предмету испитају да 
ли је у захтевима странана вредност правилно одре-
ђена. 

1) За утврђивање вредности по којииа се плаћају 
судске такев судови прииењују пропиев Ѕ 10—14 прав-
ник правила о судскии таксаиа и ово упутство. 

2) Ако се судске такев плаћају према вредности 
не,покретаости, права патената, лиценца, пустара, мо-
дела, жигова, стварне службености, права првенства, 
плодоуживања, права на ренту и удела, основ за од-
перу и плаћање такса је исти ако и за плаћање пореза 
на проист по делу В Тарифе о порезу на проиет 
производи („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/50), 
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а који ја утврден од страна повереништва за финан-
сијо приликом плаќања пореза на промет долара. 

Ако надлежн,и судски орган утврди да вредност 
по којој се плаћа такса не одговара стварној вредно-
сти, а сам није могао да утврди вредност у смислу 
предњих стевова овог упутства, доставиће предмет 
повереништву финансија надлежно? среског (градског) 
народног одбора да утврди вредност и наплати разлику 
таксе. Повереништво финансија ће при утврђивању 
вредности по којој се плаћају судоке такев поступити 
по овом упутству, односно на исти начин као и при 
утврђивању вредности уговора у циљу плаћања пореза 
на промет. 

V. Од плаќања такса ослободена су ева домаћии-
ства, која плаћају до 150 динара пореза на доходак 
по члану домаћинства, а највише 750 динара за цело 
домаќинство годишње. 

Домаћинства, чији су чланови у радном односу и 
који не плаћају порез на доходак на приходе из рад-
ног односа, могу бити ослобођена плаћања такса по 
чл. 6 Уредбе о изменама и допунама таксених тарифа 
и чл. 11 Уоедбе о изменама и допунама Уредбе о по-
резу на доходак („Службени лист ФНРЈ", бр. 7/50), 
ако би порез кал би га плаћали, обрачунат на при-
х о д из радног односа њихових чланова по стопи од 
4,7% износио заједно са порезом на приходе из дру-
гих извора (ако их имају) највише до 150 динара по 
члану домаћинстве, а 750 динара за цело домаћинство. 

Ако домаќинства плаћају вшие од 150 динара по 
члану домаћинстза, иако порез за цело домаћинство 
не прелази 750 динара или ако порез по члану дома-
ћинстве износи мање од 150 динара, а годишње заду-
жење порезом целог домаќинства прелази 750 динара, 
таква домаќинства нису ослобођена плаћања такев. 

У границама ослобођења из чл. 6 Уредбе о изме-
нама. и допунама таксених тарифа може се признати 
сиромашко право. 

VI. Почев од 1 јануара 1952 голине укидају се ева 
ослобођења од такса државних привредних предузеће, 
предузећа друштвених организација, селЈачких радних 
задруга, осталих зедруге и њихових савеза. 

Али, у смислу одредабе чл. 6 Закона о таксема, 
државна привредна предузеће, предузећа друштвених 
организзција, сељачке редне зедруге, остале зздруге и 
њихови севези неће плзћати такев: 

а) за еве редовне и повремене извештаје, при-
јеве, планове, резне податке и слично, који се подносе 
ресорним или другим државним органима по нвређе-
њиме из одредела закона,, уредабе или прописа доне-
тих на основу њих; и 

б) на еве молбе (поднеске), прилоге и решења 
у вези са одређивањем цена и састављањем производ-
них планова. 

Државна кредитна предузећа (банке) неће плаћати 
таксу: 

е) зе сву преписку са државним органима у вези 
са уплатом државних (буџетских) прихода и испуње-
њем осталих обевеза од стране привредних предузеће, 
задруга и њихових савеза; и 

б) за захтеве упућене народним одборима ради 
опомињања и наплата њихових потраживања од неу-
редних дужника. 

За оверу пословних књига које су већ оверена 
прв ступања на снагу Уредбе о изменаме и допунама 
таксених тарифа, а нису још утрошене, не треба пла-
ћети разлику повишене такса за оверу неутрошених 
књига по тбр. 34 Закона о таксама.. 

Ноје се књиге оверавају винети ближе „Службени 
лист ФНРЈ", бр. 32 и 42/48. 

У свим осталим случајевима државна привредна 
предузећа, предузеће друштвених организација, задруга 
и њихови савези плаћају еве такев од којих еу до 
1 јануара 1952 голине били ослободени. 

VII. Ово упутство са применија почев од 1 но-
1ембра 1951 голине. 

Бр. 24386 
22 децембра 1951 година 

Београд 

Министар финансија ФНРЈ, 
инж, Милентије Поповић, с. р. 

На основу члана 18 Уредбе о контроли извоза и 
увеза („Службени лист ФНРЈ", бр. 10 и 90/48), а у 
вези Указа о укидању Министерства опољне трговине 
ФНРЈ" („Службени лист ФНРЈ", број 45/51), а ради 
извршела Наредбе о издевењу овлешћење за обав-
љање извоза и увоза и других послова у међународном 
промету („Службени лист ФНРЈ", бр. 57/51), пропи-
сујем 

У П У Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШЕНА НАРЕДБЕ О ИЗДАВАЊУ ОВЛА-
ШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗВОЗА И УВОЗА И 
ДРУГИХ П ОСНОВА У МЕЂУНАРОДНОМ ПРОМЕТУ 

1) Предузећа која желе да обевљају послове 
извоза и увоза, међународно-отпремничке слЈокбе и 
квелитативног и квантитативног преузимање робе у 
међунеродном промету, поднеће молбе савету за про-
мет робом владе иародне републике, са подециме и у 
редоследу као што је овим упутством предвиђено. 

2) Молба ће садржавати следеће подетке: 
а) незив (фирму) предузеће, његову адресу, по-

штенски фех, телегрефску едресу, главне бројеве те-
лефона, његову организацију на терену, број текућег 
рачуна и назив кредитне установе код које има текући 
рачун; 

б) код кога оргене, кела и под којим бројем јв 
извршена регистрација оснивања предузеће и где је то 
објевљено; 

в) врсте предузеће по предмету пословење (про-
изводно, трговинско, услужно), предмет пословење и 
тече,н списек ертикела односно груне артикале које 
жели извозити односно увозити; 

г) који му је недлежни орган привредне управе, 
односно чије је друштвене или зедружне организације 
предузеће; и 

д) подетке о школској и стручној спреми руко-
водиоце предузећа и стручног руководећег комерци-
јалног кадре. 

3) Сем податаке из тачке 2) овог упутства молбе 
ће садржевати и податке о комерцијелној способности 
молиоце у следећем: 

а) да ли предузеће има стручни комерцијални 
кадар. Стручност комерцијалног кедре сестоји се: у 
познаван^ технике спољне трговине, девизних и дру-
гих позитивних прописа, режима спољне трговине 
страних земаља, технике плаћања и наплате, кео 
и у способности самосталног преговерања и зекључи-
вења купо-продејних уговора у земљи и иностренству 
и у добром позневењу страних потребних језике; 

б) да ли у предузећу постоји посебне оргенизе-
циона јединица за обављање послова извозе и увоза 
и која, односно за обављање послова међународно-
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стпремничке службе или послова квалитативно^ н 
ква.нтитативног преузимања робе у међународном про-
мету, ако такво предузеће није извозно односно 
увозно; 

в) да ли предузеће има техничка средства по-
требна за обављање наведених послова (складишта, 
специјалну амбалажу, хладњаче, превозна средства, 
средства манипулација и сл.); и 

г) да ли се предузеће раније бавило наведеним 
пословима и ако јесте, које је артикле извозило 
и увозило, и са којима је од важнијих иностраних 
фирми било у пословним везама. 

4) Савет за промет робом владе народне репу-
блике по свакој поднетој молби прнбавља мишљење 
од надлежног молиочевог привредног органа (савета 
за. индустрију и грађевинарство, савета за пољолри-
вреду и шумарство, главног задружног савеза народне 
републике, градскот народног одбора), од оне филијале 
Народне банке ФНРЈ или друге кредитне установе 
код које молилац има свој текући рачун, као и од 
Трговинске коморе ФНРЈ односно њене испоставе. 

5) Ако савет за промет робом владе народне ре-
публике нађе да постоје оправдани економски или 
други важни разлози да предузеће добије овлашћење, 
молбу ће доставити Савету за промет робом Владе 
ФНРЈ са свим потребни^ подацима и са својим обра-
ѕложеним предлогом за издавање овлашћења. 

6) Савет за промет робом владе народне репу-
блике одбиће зажтев за издавање овлашћења оним 
предузећнма кад нађе да нема оправданих економских 
или других важних разлета да се такво овлашћење 
изда. Против такзе одлуке предузеће има право жалбе 
Савету за промет робом Владе ФНРЈ преко савета за 
промет робом владе народне републике. Жалба се 
поднеси у року од 15 дана од пријема решења. 

7) Савет за промет робом Владе ФНРЈ по до-
стављеним му молбама прибавља мишљење од Савета 
за индустрију и грађевинарство Владе ФНРЈ односно 
Савета за пољопривреду и шумарство Владе ФНРЈ 
односно Главног задружног савеза ФНРЈ, према томе 
које је предузеће у питању, као и мишљење Мини-
старства финансија ФНРЈ. 

8) Савет за промет робом Владе ФНРЈ донеси 
дефинитивну одлуку по достављеној му молби и 
предлогу, било да је позитивна или негативна, и до-
ставља је молиоцу преко савета за промет робом владе 
народне републике. 

Копија позитивне одлуке доставља се Министар-
ству финансија ФНРЈ, Савету за индустрију и грађе-
вмнарство Владе ФНРЈ односно Савету за пољопри-
вреду и шумарство Владе ФНРЈ, Народној банци ФНРЈ, 
Управи царина, савету за промет робом владе народне 
републике и Трговинској комори ФНРЈ. 

9) Одобрена за довршена започетих послова из 
тач. 7) Наредбе о издавању овлашћења за обављање 
извоза и увоза и друтих послова у међународном про-
мету издаваће савети за промет робом влада народних 
република само уколико се довршење тога посла не 
може без битних поремећаја пренети на неко друго 
предузеће кој? је добило овлашћење; у издатом одо-
брењу биће одреден рок у коме се дотични посао има 
довршиш 

10) Ово упутство етула на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 16789 
21 децембог 19.51 голине 

Београд 

552 . 

На основу чл. 3 Уредбе о надлежности за одређи-
взње и контролу цена и тарифа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 63/50), до н оси м о 

Р Е Ш Е Њ Е 
о ОСНОВНИ^ ДЕНАМА СИРОВИНА И 

ПОЛУПРОИЗВОДА 

1) За сировине и полу производ е из домаће про-
изводње и увеза који су од битног аначаја за при-
в и д у одређују се основне цене назначене у Ценов-
шнсу основних цена сиров и на и полу,произвела, који 
ценовник је саставни део овог решења. 

2) Продајне цене за победиле квалитете, димен-
зи ј е и друге услове оних сирована и полупроизвода 
из домаће производна и увоза, за које су под тач. 1 
одрече не основне цене, - формирају с-е у паритету 
са одређеним основан им ценама, а према посебним про-
писи ма, које донесу Министа/р финансија ФНРЈ и Црет-
седник Савета за индустрију и г р а д и н а р с т в о Владе 
ФНРЈ. 

3) Цене на тач. 1, као и цене које буду форми-
рале на основу тих цена у смлслу тач. 2, важе франко 
утоварено у вагон, брод или шлеп најближе утоварне 
станмце произвођача односно увозника; ако је најбли-
жа утоварна станица произвођача односно увозника 
удаљена више од 10 км од њиховог места, одределе 
односно формира не цене важе франко утовареко у 
камион или друго превозно средство у месту произ-
вођача односно уво зинка. 

За испоруке из увеза, ноје се не врше са стова-
ришта увозника, одређене (тач. 1) односно формирале 
(тач. 2) цене важе франко југословенска граница. 

Изузегно од одредаба из претходник ставова, од-
ределе односно формирана цене за сировине и полу-
производе из гране 113 (произзодња и прерада наф-
те), сем за сл!рову нафту и уље за ложење, важе као 
продајне цене на мало. 

4) Продајне цене за оне сировине и полупроиз-
воде из домаће п,роизводње и увоза, за које нису од-
ределе основине цене у смислу тач. 1, формираће се, 
до доношења друкчијих прописа, према прописима 
који важе за формирање продајних цена у слободнеј 
продади. 

5) Ближе пропиев за спровођење овог решења 
доносиће по потреби Министар финансија ФНРЈ. 

6) Ово решење примењиваће се почев од 1 ја-
нуара 1952 године, кога дана престају да важе: 

а) еве цене које су раније биле одређене за 
сировине и полупроизводе из тач. 1 овог решења; 

б) сви прописи којима је предвиђена испсрука 
сировине, полуцроизвода и произвела, без обзира на 
категорију намене, по нижим јединственим ценама, 
одаосно по вишим јединствевим (комерцијалним) це-
нам а; и 

в) сви остали прописи који су у супротностл са 
овим решењем. 

Бр. 3545 
25 децембра 1951 године 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Привредног савета, 
Борис Кидрич, с. р. 

Министар финансија ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповић, с. р. 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за промет робом, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за индустрију, 

и грађевинарство, 
Светозар Вукмановић, с. р. 
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553. 

На основу тач. 2 Решења о основиим ценама си-
рована и полупроизвода, доносимо 

Р Е Ш Е Ш Е 
О ФОРМИРАНА ПРОДАЈНИХ ЦЕНА СИРОВИНА И 

ПОЛУПРОИЗВОДА 

1) У циљу п,равилног и једнообразиог формирања 
продајних цела за сировине и полупроизводе у смнслу 
тач. 2 Решење о оонсвним ценема сировине и полу-
производе бр. 3545 производна и увозна предузеће 
формирале продајне цене сиров ина и полупроизводе у 
паритету са одређеним основним ценама, а на основу 
Техничког ценовника израђеног од страна Управе за 
цене при Министарству финансија ФНРЈ. 

Технички ценовник из претходно? става обавезан 
је за формирање паритетних цена сировине и полу-
производа. 

2) Ово рушење ступа на снагу одмах, а при.мењи-
ваће се почев од 1 јануари 1952 године. 

Бр. 3546 
25 децембра 1951 година 

Београд 
Министар финансија ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповић, с. р. 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за индустрију 

и грађевииарство, 
Светозар Вукмановић, с. р. 

554. 

На основу чл. 4 Уредбе о надлеж,ности за одређи-
вање и контролу цена и тарифа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 63/50) и у вези чл. 1 и 2 Уредбе о из-
менама и допунама Уредбе о слободној продеји и це-
нама робе широке потрошње („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 3/51), а у сагласности са Министром финансија 
ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОДАЈИ ИНДУСТРИСКЕ РОБЕ СА ПОПУСТОМ 
У ВРЕМЕНУ ОД 24 ДО 31 ДЕЦЕМБРА 1951 ГОДИНЕ 

1. Сва државна трговцине предузеће на мало, у 
времену од 24 до 31 децембра 1951 голине, продаваће 
индустриску робу са попустом од 10%. Овај попуст 
не важи за: хлеб, брашно, јестиве масноће, дуван, ши-
бице, со, прерађевине од меса и огрев. 

После 31 децембра 1951 голине државна трговин-
ска предузеће на мало продаваће инду стр иску робу 
по ценеме које су важиле пре овог попуста. 

2. За продају са попустом из чредње тачке, др-
жав-на трговинске предузеће на мало неће вршити не-
вент армсањ е робе. 

Код куповине робе путем вирмана не важи по-
пуст. 

Обрачун остварелих разлика на ценама нестелих 
услед попуста на предње тачке трговијана предузеће 
на мало дужна су да изврши најкасније до 3 јануара 
1952 годиме. 

Утврђене разлика ѕбог продаје на попуст из пред-
на тачке државна тргсвинска предузеће на мало на-
докнадлће на својих остве(рених позитивних разлика у 
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ценама. Уколико поједина државна трговинска преду-
зећа на мало не могу покрити разлику на иенама -услед 
продеје се попустом из већ остверених позитивних 
разлика на ценама, настале резлике подмириће из бу-
дућих остверених позитивних разлика на иенама. 

3. Ближа упутстве зе спровођење овог решења 
доносиће, по потреби. Уред за цене при Савету за 
промет робом Вледе ФНРЈ у сагласности са Управом 
за цене при Министарству финансија ФНРЈ. 

4. Ово решење примењиваће се од 24 децембра 
1951 голине. 

Бр. 17044 
22 децембра 1951 голине 

Београд 

Министер Вледе ФНРЈ 
Претседник Севета за промет робом, 

Осман Карабеговић, с. р. 

Согласам, 
Министар финансија ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповић, с. р. 

555 . 

На основу чл. 15 Уредбе о трош,ковима државних 
трговинских предузећа („Службени лист ФНРЈ", број 
3/51), а у сагласности са Министром финансија ФНРЈ, 
доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАБАТИМА ЗА КЊИГЕ, БРОШУРЕ, ЧАСОПИСЕ И 
НОВИНЕ 

1) Висину рабата за књиге, брошура, часописе и 
новине утврђују издавечке предузеће са књижерским 
предузећима и другим продавиима тих произвола сло-
бодно међусобним споразумом. 

2) Ово решење примењивеће се од дана објављи-
вање у „Службеном листу Федеретивне Народне Репу-
блике Југославије", кога дане престеје де вежи раније 
Решење о рабетиме зе књиге, брошуре и чесописе 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 30/51). 

Бр. 16925 
21 децембре 1951 голине 

Белград 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Севете зе промет робом, 
Осман Карабеговић, с. р. 

Сеглесен, 
Министар финансије ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

556 . 

Не основу чл. 15 Уредбе о трошковиме држевних 
трговинских предузећа („Службени лист ФНРЈ", број 
3/51), а у саглаоности са Министром финансија ФНРЈ, 
доносим ^ 

Р Е Ш Е Ш Е 

О РАБАТИМА И ИНДИВИДУА Л НИМ МАРЖАМА ЗА 
ПРЕДУЗЕЋА КОЈА ТРГУЈУ НАФТОМ И НАФТИНИМ 

ДЕРИВАТИМА 

I. Предузећима за промет нафтом и нафтиним де-
риватима одређују се индивидуалне мерже у следећем 
износу: 
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1) Трговинском предузећу „Југопетрол", Београд 
12%; 

2) Трговинском предузећу „Југоп.етрол", Загреб 
10,7%; 

3) Трговинском предузећу „Југон етрол", Л^убљана 
12,10%; 

4) Рафинерија нафте, Босански Брод 14%; 
5) Трговинском предузећу „Југопетрол", Скопље 

14,75%; 
6) Трговинском предузећу „Југотетрол", Котор 

24,3%. 

Маржом из претходно? става покривају се сви 
трошкови трговине из чл. 2 Уредбе о трошковима др-
жавних трговинских предузећа („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 3/51) . 

II. Предузеће из тач. I овог решен,а обрачунаваће 
своју индивидуална маржу сваког месеца од остваре-
ш е промета. 

Разлика између марже обрачунате по претходном 
ставу и рабата који предузећу припада према тач. 3 
Р е ш е л а о рабатима за петролеј за осветлеше („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 39/51) исплаћиваће се преду-
з^ћима из тач. 1 овог решења на терет рачуна број 
800211 - Тржишна добит од продаје петролеја по је-
динственим ценама. 

Захтев за исплату разлике подноси се филијали 
Народно банке ФНРЈ код које предузеће има свој те-
кући рачун. Захтев мора да садржи износ месечног 
про,мета, износ индивидуално марже озрачувате од 
промета по стопи индивидуално маржо одређене овим 
решењем, износ рабата обрачунат од промета по стопи 
рабата који предузећу припада према тач. 3 Решен,а 
о рабатима за петролеј за о с в е т е л е , износ разлике 
између обрачунатог износа индивидуалне марже и о-
брачунатог износа рабата. 

Захтев за накнаду потписују директор и руководи-
лац рачуноводства предузеће. 

III. Предузеће из тач. I овог решен,а одобраваће 
купцима (трговинским предузећима и задругама) сле-
дећи рабат: 

1) За петролеј за о с в е т е л е : 
у бачвама у цистернама 

а) продавцима на мало 1,8% 2,1% 
б) среским савезима ае-

мљорадничких задруга 3,3% 3,6% 
2) За остале нафтине деривате: 
а) продавцима на мало 9% 
б) среским саве зима зем. задруга 9% 
Поред рабата из претходног стаза, предузеће из 

тач. I овог решења одобраваће куицима додатке за 
појасеве допреме у досадашњим износима. 

IV. Ово решење примењиваће се од 1 новембра 
1951 голине, са којим даном престају да важе одредбе 
тач. III Решења о рабатима за нафту и нафтине дери-
вате („Службени лист ФНРЈ", бр. 39/50) и тач. 2 Ре-
шења о рабатима за петролеј за о с в е т е л е („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 39/51). 

Бр. 16924 
. 2 1 децембра 1951 голине 

Београд 

Министар Владе ФНРЈ 
Претсгдник Савета за промет робом, 

Осман Карабеговиќ с. р. 

Сагласан, 
Министар финансија ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповић, с. р. 

5 5 7 . 

На основу чл. 15 Уредбе о трошковима државних 
трговинскнх предузећа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
3/51), а у саглаености са Министром финансија ФНРЈ", 
доносим 

Р Е Ш Е Л Е 
О РАБАТИ МА ЗА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ, ЦИГАР-

ПАПИР И ШИБИЦЕ 

I. За дуванске прерађевине, цигар-папир и шибица 
одређују се следећи рабати: 

1) За дуванске прерађевине и цигар-,палир: 
а) рабат трговине на велико 1,5% 
б) рабат трговине на мало 3% 

Укупно: 4,5% 
2) За шибице без разлике на врету и формат 

кутија: 
а) рабат трговине на велико 1,3% 
б) рабат трговине на мало 2,6% 
в) просечни додатак за појасеве допреме 0,1% 

Укупно: 4% 

II. При испоруци произвела из тач. I овог решења 
произвођачко предузеће одобрава купцима следећи 
рабат: 

а) трговинском предузећу на велико Савеза 
ратних војних инвалида Југославије и државним тргс-
винским предузећима на велико као и трговинским 
предузећима среског савеза земљорадничких задруга 
укупан рабат (рабат трговине на велико и трговине на 
мало са просечним додатком за појасеве допреме) 
одређеч у тач. I овог решења; 

б) протавцу на мало (трговинском предузећу на 
мало и продавници задруге) рабат трговине на мало и 
50% рзбата теговине на велико, као и додатак за појас 
допреме одреден у тач. III овог решења. 

Преостали део од 50% рабата трговине на велико 
произвођачко предузеће задржава за покриће својих 
трошкова поодаје продавцима на мало (трошкови па-
ковања, отпреме итд.). 

III. За шибице, поред рабата који се одобрава 
према тач П овог решела , произзођгччо предузеће 
одобрава пр)давцу на мало и додатак за појас допреме 
у следећим износима: 

за I ПЈЈас допреме 0,10% 
за II појас допреме 0,20% 
за III појас допреме 0,30% 
за IV појас допреме 0,40% 
Појас допреме одређује се према тач. IV Р е ш е л а 

о рабатима и маржама у трговини („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 3/51) . 

IV. Произведе из тач. I овог р е ш е л а произвођач 
испоручује франко истоварна станица купчевог стова-
ришта. 

Ако је стовариште купца — трговинског предузећа 
Савеза ратних војних инвалида Југославије или држав-
ног трговинског предузећа на велико или трговинског 
предузећа среског савеза земљорадничких задруга 
удаљено преко 5 км од најближе истоварив желе-
зничке или паробродске станице, произвођачко преду-
зеће накнађује томе купцу и стварно плаћене тро-
шкове превоза о д истоварив станице купца до леговог 
стоваришта. 

V. Када предузеће Савеза ратних војних инвалида 
Југославије производе из тач. I продајќ продавцима 
на мало изван своје продавачка мрежа на мало или 



(јЈреда, 26 децембар 1951 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 57 - Страна 695 

предузећима среских саве Ја земљорадничких задруга, 
одобрава им следећи рабат: 

а) продавцима на мало рабат трговине на мало, 
а за шибице још и додатак за појасеве допреме одре-
ден у тач. III овог решења; 

б) предузећима среских савеза зенљоредничких 
задруга рабат трговине на мало и 50% рабата трговине 
на велико, а за шибице још и просечен додатак за 
појасеве допреме. 

VI. Предузеће среског савеза земљорадничких за-
друга или државно трговинско предузеће на велико, 
при испоруци производа из тач. I овог решење мало-
продавцима дувана одобрена овима рабат трговине на 
мало, а за шибице још и додатак за појасеве допреме 
у износима одређеним у тач. III овог решење. 

VII. Државна трговинска предузећа која обављају 
промет дуваном и шибицама и предузеће за промет 

Зуваном и шибицама Савеза ратних војних инвалида 
Југославије обрачунаће разлику измеѓу рабата одре-

ђеног у тач. I овог режења и рабата који им припада 
по Решењу о рабатима за дуванске прерађевине, ци-
Гар-папир и шибице („Службени лист ФНРЈ", бр. 
89/51) на промет дуваном и шибицама обављен од 
1 до 30 новембра 1951 голине као и на залиху дувана 
и шибица која се код њих затекла на дан 30 новембра 
1951 голине. 

VIII. Разлику измеѓу рабата обрачунату по прет-
ходно) тачки државна трговинска предузећа нвплетиће 
из сопственог позитивист салда разлика цена у трго-
виии. 

Ако на предњи начин предузећа не би могла 
иакнадити цео обречунети износ разлике, остатак ће 
им се накнадити на терет рачуна број 800048 - Тр-
жишна добит на залихама робе широке потрошње. 

Предузећима за промет дуваном и шибицама Са-
веза ратних војних инвалида Југославије цела обра-
чуната разлика накнадиће се на терет рачун број 
800048 — Тржишна добит на залихама робе у широкој 
потрошњи. 

IX. Захтев на накнаду (регрес) разлике предузеће 
поднеси филијали Народне банке ФНРЈ код које се 
води његов текући рачун. У захтеву ће се назначити 
вредност промета обављеног од 1 до 30 новембра 1951 
голине, вредност залиха на дан 30 новембра 1951 
голине по књиговодственом стању, износ рабата на 
промет и износ рабата на залихе обрачунети по сто-
пама рабата одређеним у овом решењу, износ рабата 
на промет и износ рибата на залихе обрачунати по 
стопама рабата одређеним у Решењу о рабатима за 
дуванске нрерађевине, цигар-папир и шибице, износ 
разлика рабата на промет, износ разлике рабата на 
ѕалихе и укупен износ разлике. 

Захтев за регрес потписује директор и руководи-
лац рачуноводства предузећа. 

X. Ово решење примењиваће се од 1 децембра 
1951 голине. Ступањем на снагу овог решења престаје 
да важи Решење о рабатима за дуванске п р е р а н и н е , 
цигар-папир и шибице („Службени лист ФНРЈ", бр. 
39/51). 

Бр. 16923 
21 децембра 1951 голине 

Београд 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за промет робом, 

Осман Карабеговиќ с. р. 
Сагласан, 

Министар финансија ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповић, с. р. 

558 . 

На основу чл. 15 Уредбе о трошковима државних 
Трговинских предузећа („Службени лист ФНРЈ", бр. 
3/51), а у сагласности са Министром финансија ФНРЈ, 
донос им 

Р Е Ш Е Л Е 
О РАБАТУ ЗА СО 

1) За со у трговинском промету одређује се сле-
дећи рабат: 

а) за трговину на велико 1,75% 
б) за трговину на мало 4% 
в) просечен додатак за појасеве допреме 0,75% 

Укупно: 6,50% 
2) При испоруци соли произвођачко предузеће 

одобрава купцу следећи рабат: 
а) трговинском предузећу на велико укупан ра-

бат одреден у тач. 1 овог решења (рабат трговине на 
велико и трговине на мало са просечним додатком 

појасеве допреме); 
б) трговинском предузећу на мало и продавници 

аадруге рабат трговине на велико и рабат трговине 
На мало одреден у тага. 1 под б) овог решења, као и 
додатак за појас допреме одреден у тач. 4 овог ре-
шења. 

3) Трговинско предузеће на велико при испоруци 
соли трговинском предузећу на мало или продавници 
аддруге одобрава овима ребет зе трговину не мело, 
одређен у тач. 1 под б) овог решења, као и додатак за 
појас допреме одреден у теч. 4 овог решења. 

4) Додаци за појасеве допреме износе: 
први појас допреме 0,75% 
други појас допреме 1,50% 
трећи појас допреме 2,25% 
четврти појас допреме 3% 

Појасеви допреме одређују се према одредбана 
тач. IV Решења о рабатиме и мержама у трговини 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 3/51). 

5) Произвођачко предузеће испоручује со френко 
истоварна станице купца. 

Купцу - трговинском предузећу на велико, чије 
је седиште удаљено преко 5 км ЈД најближе истоварне 
стачице, произвођач је дужан да некнааи и трошкове 
превоза од истоварне станице купца до његовог сто-
варишта у стверно плећеном износу, а у границана 
прописане тарифе за односну врету услуга. 

6) Рабете и додетке за појасеве допреме одређене 
овин решењем произвођачка предузеће и трговинска 
предузеће на велико одобраваће за еве испоруке ноје 
теку од 1 децембра 1951 голине. 

7) Државна трговинска предузећа која обављају 
промет соли на мело обречунаће разлику измеѓу рас 
бата одређеног у тач. 1 овог решења за трговину на 
мало и рабета одређеног за трговину на мало у Ре-
ш е н а о ребату зе со („Службени лист ФНРЈ", бр. 
39/51) на промет соли који је обављен од 1 до 30 но-
вембре 1951 голине кео и на залиху соли која се код 
н.их затекла на дан 30 новенбра 1951 голине. 

Државна трговинска предузећа која обављају про-
мет соли на велико обрачунаће разлику изиеђу укупног 
рабата одређеног у тач. 1 овог решења и укупног 
рабата одређеног у Решењу о рабату за со сено на 
велиху соли која се код њих зетекле не дан 30 но-
венбре 1951 голине. 

8) Резлику ребата обрачунату по тач. 7 предузеће 
ће наплатите из сопственог позитивног салда разлика 
цена у трговини. 

Ако предузећа не предњи нечии не би могла 
накнадити цео обрачунати износ разлике, остатак ће 
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им се накнадни на терет рачуна број 800111 — Тр-
ие шии а добит од продаје соли по јединственим ценама. 

9) Захтев за накнаду (регрес) предузеће подноси 
филијали Народна банке ФНРЈ код ноје се води његов 
текући рачун. У захтеву се мора назначити промет по 
количини и вредности обављен од 1 до 30 новембра, 
количина и вредност залихе по књиговодственом стању 
на дан 30 новембра 1951, износ рабата обрачунат по 
стопи рабата одређеној у овом решењу, износ рабата 
обрачунат по стопи одређеној у Решењу о рабату 
за со, укупан износ разлике рабата за који се тражи 
накнада на терет рачуна број 800111. 

Захтев за регрес потписују директор и руководилац 
рачуноводства предузеће. 

10) Ово решење примењиваће се од 1 децембра 
1951 голине Ступањем на снагу овог решења престајв 
да важи Решење о рабату за со („Службени лист 
ФНРЈ", бт 39/51). 

Бр. 16922 
21 деце.мбра 1951 голине 

Београд 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за промет робом, 

Осман Карабеговић, с. р. 

Сагласаи, 
Министар финансија ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

559 . 

На оонову чл. 7 и 11 Уредбе о надлежности за 
одређхшање и контролу цена и тарифа („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 63/50), Савет за народно здравље и 
социјалну политику Владе ФНРЈ, у сагласности са 
Министром финансија ФНРЈ, до-н оси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЦЕНАМА ЛЕКОВА 

1. За лекове, оеруме, венцине, завојни материјал, 
апотекарско посуђе и остала средства за лечење одре-
ћују се нове јединствене пролејте цене на мало. 

Ове цене одређене су у Ценовнику лекова који је 
саставни део овог решења, а који је објављен у бр. 
11—12/51 „Народног здравља", гласила Савета за на-
родно здравље и социјалну политику Владе ФНРЈ (у 
даљем тексту Ценовник лекова). 

2 Лекови, серуми, вакцине, завојни материјал, апо-
текарско посуђе и остала средства за лечење, за ноје 
нису одређене нове јединствене продајне цене на мало 
у Ценовнику лекова, продаваће се и даље по ценама 
ноје су важиле до дана ступања на онагу овог решења. 

3. За апотекарски рад одређују се нове таксе. 
Ове такев су утврђене у Ценовнику лекова. 
4. Заводи за испитивање и контролу лекова на-

плаћиваће за своје услуге и даље цене које су ва-
жиле до дана ступања на снагу овог решења. 

5. Продајне цене санитарног и хигијенског мате-
ријала, медицинских апарата и инструмената, апотекар-
ског прибора, лабораториског материјала и лаборато-
риских хемикалија, као и зуботехничког материјала и 
ортопедски помагала, формираће се слободно У сми-
слу постојећих пропиев. 

6. Ово решење етула на снагу 1 јануара 1952 го-
лине. 

7. Ступањем на снагу овог решења престају да 
важе, уколчко су у супроткости са овим решењем: 
Тешење о увођењу нових цена за лекове („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 45/51), Решење о измени к допуни 
Рушења о уво^ењу нових цена ЗА лекове („Службени 
лист ФНРЈ , бр. 48/51), као и сви осталн прописи која 
ву у супротности са овим решен,ем. 

Бр. 28725 
21 децембра 1951 голине 

Белград 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за н а е д н о здравље 
и социјалну политику, 

др Павле Грегорић, с. р. 
Сагласан, 

Министар финансија ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповић, с. р. 

560 . 

На основу чл. 1 Уредбе о намени Уредбе о надле-
жности за одређивање и контроду цена и таЈрифа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 47/51), у опоразуму се 
Министром финансија ФНРЈ и Претседникскм Привред-
ног савета Владе ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ ТАРИФА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 

САОБРАЋАЈУ 

1. У Тарифи за превоз цутинка, пртљага и експре-
со е робе на пругама југословенских железница врше 
се следеће измеле: 

— превозне цене претплатних кадата за државна 
надлештва и установе, цене седмичних и месечних 
претплатиих карата за раднике, намрштен ике и ђаке 
одрећују се према таблици која чини саставни дво 
овог решења а отштампана је у Тарифско-транспорт-
ном веснику Глави е дирекције југословенских желе-
зница; 

- активни офицери, подофицири, војни службе-
ници и припадници Народне милиције уживаће повла-
стицу за путовање на годишњи одмор као што ја 
имају радници и службеници запослени у државнине 
надлештвима, установама и предузећима. 

2. У Тарифи за превоз робе на цругама југосло-
венских железница одређују се нови возарински ста-
вови у свесни 3 која је отштампана као посебно ИЗ" 
дање Глави е дирекције југословенских железница. Д о 
садашње свеске 3 и За стављају се ван снаге. 

3. У Осиовној тарифи југословенских железница 
мењају се у чл. 67 5 1 возарински додаци, и то под 
(1) у тач. 1 на 900 динара, у тач. 2 на 450 динара, у 
тач. 3 на 270 динара, у тач. 4 на 45 динара и под (2) 
на 900 динара. 

4. Овлашћујв се Директор Главне дирекции југо-
словенских железница да, у еп ора зу му са Претседни-
ком Савета за саобраћај и везе Владе ФНРЈ, одреди 
споредив пристојбе у тарифама и спроведе у смислу 
овог решења еве потребне измене и допуне тарифа. 

5. Ово решење примењиваће се од 1 јануара 1952 
голине. 

Бр. 3203 
19 децембра 1951 голине 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за саобраћај и везе, 
Крсто Попивода, с. р. 

Споразумно 
Министар финансија ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Привредног савета. 
Борис Кидрич, с. р. 
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561. 

На основу чл. 9 Уредбе о надлежности за одре-
див ање к контролу цена и тарифа („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 63/50), у споразуму са Министром финан-
сија ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ ТАРИФА У РЕЧНОМ САОБРАЋАЈУ 

1) У Тарифи за превоз путника и пртљага на ли-
нијана Југословенског државно^ речног бродарства 
врше се следеће измене: 

- за претплатив карте за раднике и службенине 
одређује се повластица од 76% за 52 вожње месечно, 
а за претплатив карте за ђаке даља повластица од 
25% на цену претплатних парата за раднике и слу-
жбенин,е; 

— активни офицери, подофицири, војни службе-
ници и припадници Народ не милиције уживаће исту 
повластицу за путовања на годишњи одмор коју и 
радници и службеници. 

2) Возарински ставови и додаци на возаринске 
ставов е у Тарифи за превоз робе Југословенског др-
жавног речног бродарства повећавају се за осам лута. 

3) Цене из Тарифе за утовар, истовар и претовар 
робе у пристаништима Југословенског државног речног 
бродарска повећавају се три и по лута. 

4) Овлашћује се Претседник Савета за саобраћај 
НР Србије да у споразуму са П,ретседником Савета за 
саобраћај и везе Владе ФНРЈ одреди споредив при-
стојбе у Тарифи за превоз робе. 

5) Ово решеше примењиваће се од 1 јануара 1951 
голине. 

Бр. 3234 
25 децембра 1951 голине 

Београд 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседиии Савета за саобраћај и везе, 

Крсто Попивода, с. р. 

Споразуман, 
Министар финансија ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

562. 

На основу чл. 1 Уредбе о измени Уредбе о надле-
жности за одређивање и контролу цена и тарифа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 47/51), у споразуму са 
Министром финансија ФНРЈ и Претседником Привред-
ног савета Владе ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ ТАРИФА У ПОМОРСКОМ САОБРАЋАЈУ 

1. У Тарифи за прев.оз цутинка и пртљага врше се 
следеће измене: 

— за претплатив карте за раднике и службенине 
одређује се повластица од 83% за 52 вожње месечно, 
а за претплатив карте за ђаке повластица од 25% на 
дену претплатнлх карата за рднике и службенине; 

— активни официри, подофицири, војни службе. 
лици и припадници Народне милиције уживале повла-
стицу за путовање на годишн,и одмор, као што је 
имају радин ци и службеници запослени у државним 
надлештвима, установама и цредузећима. 

2. Прописује се нова Тарифа за превоз робе у по-
морском саобраћају између лука ФНРЈ и у Скадар-
ском Језеру која је отштампана као посебно издање 
Министарства поморства ФНРЈ и чини саставни део 
овога решења. Досада,шња Тарифа за превоз робе у 
по морско м саобраћају измеѓу лука ФНРЈ и у. Скадар-
ском Језеру ставља се ван снаге. 

Возарински ставови за превоз робе у линиској 
пловидби су за 10% повећани од возаринских ставова 
у слободној пловилби. 

3. Овлашћује се Мин,истар поморства ФНРЈ да 
пропише тарифе за претовар робе у лукама и остале 
пристојбе за споредне услуте. 

4. Ово решење примењиваће се од 1 јануара 1952 
голине. 

Бр. 3204 
25 децембра 1951 голине 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за саобраћај и везе; 
Крсто Попивода, с. р. 

Споразумни: 
Министар финансија ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Привредног савета, 

Борис Кидрич, с. р. 

563. 

На основу члана 1 Уредбе о измени Уредбе о 
надлежности за одређивање и контролу цена и 
тарифа („Службени лист ФНРЈ", бр 47/51), у спора-
ѕуму са Министром финансија ФНРЈ и Претседником 
Привредног савета Владе ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ ПОШТАНСКО-ТЕЛЕГРАфСКО-ТЕЛЕФОН-

СКЕ ТАРИФЕ 

Поштанско-телеграфско-телефонска тарифа („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 6/46), са каспијим изменама и 
допунама, меља се у међународном поштанском 
саобраћају у следећем: 

1. Писма 

до 20 гр. - - - - - - - - 28 дин. 
дреко 20 гр. за сваких 20 гр. или део ове 

тежине — — — — — — — — П , , 
Највећа тежина 2 кг. 

2. Дописнине 

отворене — — — — — — — — 17 дин. 
са одговором — — — — — — — 34 „ 

Затворене дописнине франкирају се као 
писма најмање столе тежине. 

3. Штампане ствари 
до 50 гр. - - - - - - - - 10 Д И Н . 

ѕа сваких даљих 50 гр. или део ове тежине 5 „ 
У међународном саобраћају највећа те-

жина 3 кг, а ако је једна повезана књига 
— лај,више 5 кг. 

4. Новине и часописи 
У међународном саобраћају новине и часописи 

франкирају се као штампане ствари. 
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Новине, часописи, клиге, брошуре, музикалије и 
географско карте могу отпре^ати издавачи по сниженоЈ 
тарифи од 50% поштарине за штампане ствари у међу-
народном саобраћају у оне земље које исту такву 
повластицу усвајају за нашу земљу. 

5. Робин огледи 
до 50 гр. — — — - - - — — 
за сваких даљих 50 гр. или део ове тежине 

Највећа тежина 500 грама. 

10 дин. 
5 „ 

6. Послозне хартије 
до 50 гр. - - - - - - - - 10 дин. 
за сваких даљих 50 гр. или део ове тежине 5 „ 

Најмала поштарина — — — — — 30 „ 
Највећа тежина 2 кг. 

7. Испупчени отисци за слепе 
За сваки 1 кг. или део ова тежине — 3 дин. 
Највећа тежина 7 кг. 

8. Мали пакети 
а) за сваких 50 гр. или део ове тежине 10 дин. 

Најмала поштарина — — — — 55 „ 
б) за испоруку малог пакета у пошти 40 „ 
в) за испоруку мало? пакета на дому 60 „ 

Највећа тежина 1 кг. 

9. Пошиљке „Звучна пошта" 
до 20 гр. - - - - - - - - 20 дин. 
преко 20 до 40 гр. — — - - — — 35 „ 
преко 40 до 60 гр. - - - — — — 50 „ 

Највећа тежина 60 грама. 

10. Вредносна писма 
Поштарина вредносног писма у међу-

народном саобраћају састоји се из: 
а) поштарине по тежини, која одговара 

поштарина препорученог писма за 
иностранство одговарајуће тежине; и 

б) поштарине по вредности: за сва-
ких 300 зл. франака или део ове 
суме - - - - - - - - 50 дин. 

11. Пакети 

Поштарина је прописана у посебној МеђународноЈ 
пакетској та:шфи. 

а 
12. Кутије са означеном вредношћу 

Поштарина кутија са означеном вредношћу у међу-
народном саобраћају састоји се из: 

а) поштарине по тежини: зг сваких 
50 гр. или део ове тежине — — 20 дин. 
Најмала поштарина по тежини — 100 „ 

б) поштарина према износу означене 
вредности: за сваких 300 зл. франзка 
или пео ове суме - — - - 50 „ 

в) поштарине за препоручено руковале 
за иностранство (тарифни став 18). 

13. Поштанске упутнице 
У међуаародном саобраћају служба поштанских 

упутница није уведена. 

18. Препоручгно руковале 
У међународном саобраћају - — 40 дик. 

19. Хитно руковале 
а) за писмоносне пошиљке и вред-

носна писма — — — — — — 60 дин. 
б) за палете без обзира на тежину — 80 „ 

20. Врло хитни пакети 

За врло хитне пакете (игѕеп^ѕ) у мгђународном 
сгобраћају наплаћује се поштарина прописана посеб-
ном Међународном пакетском тарифом, с тим да се 
поштарина по тежини увећава за 100%. 

21. Откупно руковале 

Служба откупног руковала у међународном сао-
браћају није уведена. 

22. Повратница 

а) при предаји - - - - - — 30 дин. 
б) после предаје — — — — — 40 „ 

23. Пост рестант руковање 

а) за пошиљке приспеле из иностранства које су 
адреооване на пост рестант, наплаћује се од примаоца 
поштарина за пост рестант прописана у унутрашлем 
саобраћају, и то у једноструком износу. 

б) за пошиљке која гласе за иностранство, а 
адресоване су на пост рестант не наплаћује се пошта-
рина за пост рестант руковала. 

24. Издвојно руковале 

За издвојне и лако ломљиве пакете у међународ-
ном саобраћају поштарина по тежини увећава со за 
50%. 

25. Извештај о укрцалу пакета 

За извештај о укрцалу пакета у међу-
народном саобраћају наплаћује се — — 40 дин. 

27. Надослале и враћале пакета 

При надослалу међународних пакета у унутра-
шлем саобраћају наплаћује се од примаоца иста по-
штарина која је прописана за надослале пакета у 
унутрашлем саобраћају. 

29. Располагале пошиљком од стране пошиљаоца 

За захтев за повраќај пошиљке или 
измене адресе наплаћује се — — — — 40 дин. 

30. Потражница 

У међународном саобраћају - - — 

33. Препаковале пакета 

За препаковале пакета без обзира на 
тежину 

40 дин. 

50 дин. 

37. Купон за одговор 

Продајна цена купона — — — — 50 дик 
Купони страних поштанских управа замелују са 

са једном или више марака, које претстављају вред-
ност поштарине обичног писма за иностранство нај-
ниже столе тежине. 

38. Карта за истоветност 

Про да јна цена карта — — — — 70 дин. 
Цена се обрачунава у франко маркама која се лепа 

на саму карту. 
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39. Поштарина за посредовање у царињењу 
За посредовање у ца,р ние ком нрегледу поштанеких 

пошиљака из и за иностранство наплаћује се за: 
а) писмоносне пошиљке и вредносна 

писма по номаду — — — — — — 40 дин. 
б) пакете по номаду — — — — 80 „ 

40 Посредовање и подношење на жиговину 
За посредовање и подношење на жи-

говину поштаноких пошиљака из иностран-
ства, ноје подлеже царинском прегледу, на-
илаћује се - — — - — - - — 50 дин. 

Ово решење примењиваће се од 1 јануара 1952 
голине. 

Бр. 3257 
26 децембра 1951 голине 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за саобраћај и везе, 
Крсто Попивода, с. р. 

Споразумно 
Ми-нистар финансија ФНРЈ, 

инж. Милентије Поповић, с. р. 

Министар Владе ФНРЈ 
Претседник Привредног савета, 

Борис Кидрич, с. р. 

564 . 

На основу члана 1 Уредбе о измени Уредбе о на-
длежности за одређивање и контролу цена и тарифа 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 47/51) Претседник Са-
вета за саобраћај и везе Владе ФНРЈ д опоен 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОВЛАСТИЦАМА ЗА ПУТОВАЊЕ РАДИНКА И 

СЛУЖБЕНИКА ДРУШТВЕИИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

1) Повластице за путовање радника и службеника 
државник предузећа, установа и надлештава и чланова 
њихових ужих породица предвиђене у тач. 3) Решења 
о измени Тарифа у железничком саобраћају, Решења 
о измени Тарифа у поморском саобраћају и Решења 
о измени Тарифа у речном саобраћају („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 47/51) важе и за раднине и службе-
нине који су у радном односу код друштвених орга-
низација, као и за чланове њихове уже породице. 

2) Ово решење етула на снагу 1 јануара 1952 го-
ди не. 

Бр. 3203 
19 децембра 1951 голине 

Београд 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за саобраћај и везе, 
Крсто Попивода, с. р. 

565. 

На основу тачке 4, 7 и 16 Наредбе о закључивању 
утовора о продаји и куповини индустриских производа 
и о обављању услуга из домаће производна 1952 го-
дине ( „ С л у ж б е у лист ФНРЈ", бр. 54/51), доносим 

Р Е 111 Е Њ Е 
О ЗАЈЕДНИЧКОМ УГОВАРАЊУ КУПОВИНЕ И ПРО-

ДАЈЕ СИРОВИХ КОЖА ОТКУПА 1952 ГОЛИНЕ 

1. Одређује се заједничко уговарање у грани 125 
за балансну трупу 5 сирова кожа (за кључне група 

а—ф: крупна кожа, говеђа кожа, телећа кожа, коњска 
кожа, свињска кожа и ситна кожа) за ева откупна 
пѕредузећа и еве крајње потрошаче. 

2. Заједничко уговарање куповине и продаје си-
рових кожа откупа 1952 голине одржаће се у Загребу 
у Глави о ј дирекцији индустрије ноже и гуме НР Хр-
ватске у времеиу од 27 до 29 децембра 1951 голине. 

3. Уговори за купови,ну сирових кожа закључују 
се за годишњи контингент одједном. 

4. Заједничким уговарањем руководиће лице ноје 
одреди Претседник Савета за индустрију и грађеви-
нарство Владе ФНРЈ. Руков оди л ац заједничког угова-
рања организује рад и одређује радио време. 

5. Ово решење примењиваће се од дана објављи-
вања у „Службеном листу Федеративне Наредив Ре-
публике Југославије". 

Бр. 11383 
18 децембра 1951 голине 

Београд 

Министар Владе ФНРЈ 
Заменик Претседника 

Савета за индустрију и г р а д и н а р с т в о , 
Љубчо Арсов, с. р. 

566 . 

На основу чл. 13 тач. д) Закона о удружењима, 
ѕборовима и другим јавним скуповима, а по испуњењу 
услова из чл. 14, 15 и 16 овог закона, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ ОСНИВАЊА И РАДА САВЕЗА 

АРХИТЕКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Одобрава се према поднесеним правилима и про-
граму рада оснивање и рад Савеза архитеката Југо-
слвије са седиштем у Београду, а са делатношћу на 
територији Федеративне Народне Републике Југо-
славије. 

IV бр. 23125 
И децембра 1951 голине 

Београд 
Потпретседник Владе ФНРЈ 

и Министар унутрашњих послова ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ с. р. 

567 . 

На основу чл. 7 и 22 Основне уредбе о откупу 
пољопривредних производа („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 53/50), чл 10 Уредбе о трговини по везаним цена-
ма („Службени лист ФНРЈ", бр. 2Х/50), а у сагласно-
сти са Претседником Савета за промет робом Владе 
ФНРЈ и Министром финансија ФНРЈ, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗНОСУ БОНОВА ТРГОВИНЕ ПО ВЕЗАНИМ ЦЕ-
НАМА КОЈЕ СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗАДРУГЕ ДОБИЈАЈУ 
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ ИСПОРУЧЕНЕ 

ПО ПЛАНУ ОТКУПА 

1) Сељачким радним задругама за еве уговорене 
планске испоруке житарица, вуне и коже припада по-
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ред противвредности у новцу по одређеним откупи им 
државник ценама, још и 150% бонова трговине по 
везаним денеме за откуп на укупну вредност испо-
ручених производа. 

2) За извршеле напору к е и продеју пољопрнвред-
них производ а до 31 децембра 1951 голине на слобод-
ном тржишту уз стимулацију од 15% у бановина за 
откуп, сељачке радне задруге су дужне да поднесу 
захтев за ликвидецију бонова за откуп Народној бан-
ди ФНРЈ најдаље до 31 јануара 1952 голине. 

3) Ово решење гсримењиваће се од 1 јануара 1952 
голине, којим даном престају да важе: Решение о из-
менама и допунама Решења о износу бонова траговине 
по везаним ценама које сељачке радне задруге доби-
јају за пољопривредне произведе испоручене по плану 
откупа, као и за пољ о при в,реди е произведе које про-

.дају на слободном тржишту („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 35/51) и Упутство о начину продаје пољопривред-
них произвела сељачких радних задруга, општих зе-
мљорадничких задруга и државних пољопривредних 
добара („Службени лист ФНРЈ", бр. 37/51). 

Бр. 10218 
6 децембра 1951 голине 

Београд 

М,инистар Владе ФНРЈ 
Претседник Савета за пољолривреду 

и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

Саглаони: 
Министар Владе ФНРЈ 

Претседник Савета за промет робом, 
Осман Карабеговиќ с. р. 

Министар финансија ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповић, с. р. 

568. 

На основу чл. 5 Закона о поштанско-телеграфско-
телефонским тарифама, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОДУЖЕЊУ ФРАНКАТУРНЕ ВРЕДНОСТИ РЕ-
ДОВИ Е ПОШТАНСКЕ ФРАНКО МАРКЕ ОД 8 ДИНАРА 

СА ПАРТИЗАНСКИМ МОТИВОМ 

Редов,ној поштанској франко марки од 8 динара 
са партизанска мотивот, којом се по Решењу о по-
влечен^ из течаја старих редовних поштанских франко 
марака. (,Службени лист ФНРЈ", бр. 46/51), могу 
франкирати поштанске пошиљке до 31 децембра 1951 
голине закључно, продужује се рок франкатурне 
вредности до 30 јуна 1952 голине заклучно. 

Бр. 17134 
8 децембра 1951 голине 

Београд 

Директор 
Главне дирекције поила, 
Никола Милановиќ, с. р. 

Савет ѕа законодавство и изградив народне вла-
сти Владе ФНРЈ, по извршеном оравњењу са извор, 
ним текстом, установив је да су се у тексту на срп-
ском јез,нку Уредбе о саглашавању посебних про,писа 
о прекршејима у у,редбама и другим прописима Влада 
ФНРЈ и њених органа са од,редбама Основно^ закона 
о тт,рекршајима („Службени лист ФНРЈ", бр. 56/51) 
поткрале ниже наведеле грепже, те даје следећу 

И С П Р А В К У 
УРЕДБЕ О САГЛАШАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОПИСА 
О ПРЕКРШАЈИМА У УРЕДБАМА И ДРУГИМ ПРО-
ПИСИМА ВЛАДЕ ФНРЈ И ЊЕНИХ ОРГАНА СА ОД. 
РЕДБАМА ОСНОВНОГ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА 

1. У члану 8 у наслову умеете речи „26 моЈа 
1948" треба да стоји „7 јука 1950". 

2. У члану 12 у наслову умеете речи ,Јула" треба 
да стоји реч „јука". 

3. У члану 24 у наслову уместо речи „јануари" 
треба да стоји реч „децембра". 

4. У члану 26 у ставу 2 умеете броја „5.000" тре-
ба да стоји број „10.000", таќо да почетен овог става 
гласи: „Новчаном казном до 10.000 динара казниће се 
за п р е ц р т а ј . . . 

5. У члану 27 у тач. 1 уместо речи „руководилац 
бродоградилиште" треба да стоје речи „предузеће за 
грабење бродова односно власник бродоградилиште", 
а у тач. 2 истог члана уместо речи „предузеће за гра^ 
ђење бродова односно власник бродоградилиште" трвж 
ба да стоје речи „бродарско предузеће односно бро-
дов л а ен и к". 

6. У члену 36 у одељку под а) у првом реду уме-
ете речи „остаје на снази" треба да стоје речи „меља 
се". 

7. У члану 37 у одељку под б) и у оделжу под 
е) у првом реду уместо речи „остаје на снази" треба 
да стоје речи „мења се". 

8. У члану 43 у наслову уместо „1950" треба де 
стоји „1949". 

9. У члану 67 у неслову умееш броја „12" треба 
да стоји број „13". 

10. У члану 88 уместо броја „5.000" треба да стојж 
број „50.000", таќо да почетак овог члена гласи: „Нове 
чаном каз,ном до 50.000 динара казниће се за прекри 
шеј 

Бр. 3271. — Из Савете за зеконодевство к изград-
и в народне влести Вледе ФНРЈ, 24 децембра 1951 го-
диме. 

Севет за науку и културу Владе ФНРЈ, по изврше-
ном сравњењу са изворним текстом, устав овио је да 
се у штампаном тексту Правилник о приправничкоЈ 
служби, стручним испитиме и курсевиме зе службеника 
просее гно-научне струке („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 29/51) поткрала ниже неведена грешка, те даје 
следећу 

И С П Р А В К У 
ПРАВИЈ1 НИКА О ПРИПРАВНИЧКОЈ СЛУЖБИ, СТРУЧ-
НИМ ИСПИТИМА И КУРСЕВИМА ЗА СЛУЖБЕНИК 

ПРОСВЕТНО-НАУЧНЕ СТРУКЕ 

На креју става 3 члена 14 уместо „(чл. 9 тач. 1) 
под а ) " треба да стоји „(чл. 9 тач. 2) под а)". 

Бр. 12679. - Из Севета за науку и културу Владе 
ФНРЈ, 5 де дем бра 1951 голине. 
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УКАЗИ 
? 0 С Н 0 ^ Д Л - т а ч - 1 0 У с т а в а Ф Н Р Ј . а на пред. 

лог владе ФНРЈ, Президиум Народне скупштине Фе-
деративне Народне Република Југославије излаје 

У К А З 
О ОПОЗИВАЊУ ЈОСИПА ЂЕРЂЕ СА ДУЖНОСТИ 
ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА 

ФНРЈ У ИНДИЈИ 

О пози в а се са своје досадашње дужности Јосип 
ћерђа, изванредни и опуномоћени амбасадор Федера-
тивне Наведне Републике Југославије у Индији. 

Министа-р иностраних понгова извршиће овај указ. 

У. бр. 2167 
17 децембра 1951 голине 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар, Прередиме, 

Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

На оенову чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а на пред-
лог Владе ФНРЈ, Президиум Народне скупштине Фе-
деративне Народне Републико Југославије издаје 

У К А З 
О ПОСТАВЈБЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕ-
НОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕ-

ПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ИНДИЈИ 

Поставља се за изванредног и опуномоћеног амба-
садора Федеративне Народне Републико Југославије у 
Индији др Јоже Вилфан, помошник Министра иностра-
вих послова. 

Министар иностраних послова извршиће овај указ. 
У. бр. 2168 

17 децембра 1951 голине 
Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

На основу чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а на 
предлог Владе ФНРЈ, Президиум Народне скуши ти не 
Федеративне Народне Републико Јутоставије издаје 

У К А З 
О ОПОЗИВАЊУ ДР ДАРКА ЧЕРНЕЈА СА ДУЖНОСТИ 
ИЗВАНРЕДНОГ И ОПУНОМОЋЕНОГ АМБАСАДОРА 

ФНРЈ У МЕКСИКУ 

Опозива се са своје досадашње дужности до Дарко 
Чернеј, изванредни и опуномоћени амбасадор Федера-
тивне Народне Републике Југославије у Мексику. 

Министар иностраних послова извршиће овај указ. 

У. бр. 2192 
21 децембра 1951 голине 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републнке Југославије 
Секретар, Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

На основу чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а на 
предлог Владе ФНРЈ, Президиум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије издаје 

У К А З 

о ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ И ОИУНОМОЋЕ-
НОГ АМБАСАДОРА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУ-

БЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У МЕКОИКУ 

Поставља се за изванредног и опуномоћеног амба-
садора Федеративне Народне Републике Југославије у 
Мексику Карло Мразовић Претседник Президијума Са-
бора Народне Републике Хрватске. 

Министар иностраних послова извршиће овај указ. 

У. бр. 2193 
21 децембра 1951 голине 

Београд 

Президиум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

На основу чл. 74 тач. 10 Устава ФНРЈ, а на 
предлог Владе ФНРЈ, Президиум Народне скупштина 
Федеративне Народне Републике Југославије издаје 

У К А З 

о ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕДНОГ ПОСЛАНИКА И 
ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФЕДЕРАТИВНЕ НА-

РОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У КУБИ 

Поставља се за изванредног посланика и опуно-
моћеног министра Федеративне Народне Релублике 
Југославије у Куби Карло Мразовић Претседник Прези-
дијума Сабора Народне Републике Хрватске. 

- Министар иностраних послова извршиће овај указ. 

У. бр. 2194 
21 децембра 1951 голине 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, 
Миле Перуничић, с. р. 

Претседник, 
др Иван Рибар, с. р. 

На основу члана 74 тач. 6 Устава ФНРЈ, а на пред-
лог Претседника Владе ФНРЈ, Президиум Народна 
скупштине Федеративне Народне Републико Југосла-
вије издаје 

У К А З 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ПРИВРЕДНОГ САВЕТА 
ВЛАДЕ ФНРЈ 

I 

За члана Привредног савета Владе ФНРЈ именује 
се Претседник Главног задружног савеза ФНРЈ Мом-
чило Марковић. 
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II 

Овај указ ступа на снагу даном објављиваЈћа у 
„Службеном листу Федеративне Народне Република 
Југославије". 

У. бр. 2149 
15 децембра 1951 годиме 

Београд 

Президијум Народне скупштина 
Федеративне Народне Република Југославија 

Секретар. Претходник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

У К А З 
На основу члана 41 Закона о служби у Југосло-

венској армији, а на предлог Врховног команданта ору-
жаних снага, Президиум Народне скупштине Федера-
тивне Народне Републике Југославије одлучује: 

I 

Унапређују се у чин генерал-лајтнанта: генерал-
мајори: Ђуровић Ђуров Милинко, Ковачевић Петров 
Војо, Марчић Фрање Парел и Тодоровић Захариј-а 
Војо-Лерер; 

генерал-лајтнанта авијације: генерал-мајор авија-
ције: Матетић Аутуста Владимир. 

II 

Произведе се у чин генерал-мајора: пуковници: 
Антоловић Фрање Јосип, Дасовић Николе Мартин, 
Гажевић Саве Никола, Херљевић Фрање Фрањо, Јовић 
Миленка Радослав, Клеут Миле Петар, Колб Егидија 
Вјекослав, Колунџић Јосипа Антун, Милошевски Ристе 
Тихомир, Ненезић Милована Радојица, Пајковић Ради-
сава Милош, Поповић Николе Бранко, Поповић Јовете 
Војин, Поглајен Франца Франц, Ристик Јованче Воји-
слав, Ристић Стевана Душан, Скочилић Јакова Јосип, 
Томац Петра Петар, Узелац Јована Миле, Војводић 
Раде Димитрије, Вукелић Панте Саво, Зекић Гаје Ми-
лош и Зорић Николе Милан; 

контра-адмирала: капетани I ранга: Пармач Анте 
Станко и Пецотић Марка Богдан; 

генерал-мајора санитетско службе: пуковник Јова-
новић Душана др Радмило. 

Бр. 2188 
20 децембра 1951 голине 

Београд 

Президијум Народне скупштина 
Федеративне Народне Републике Југославије 

Секретар, Претседник, 
Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

СЛУЖБЕНИ 6ЕСННК 
П Р Е З И П И Ј У М А НАРОЛНЕ СКУПШТИНЕ т Н Р Ј 

,,Службени весник НрезидиЈума Народне скупшти-
не ФНРЈ" у броју 9 од 1 маја 1951 голине објављује: 

Указе о сдликовањима бр.: 167—170/50; 173/50; 
174/50; 175/50, 10/51; 13—18/51; 21 и 22/51; 324/51; 
447/51 и 507/51. 

У броју 10 Од 15 маја 1951 голине објављује: 
Указе о одликовањима бр.: 176—178/50, 12 51; 

19/151; 20/51; 26 51 и 623/51; 
Ратификација Светско поштанске конвенција од 

стране Ирске; 
Ратификацију од страна Либана женевских кон-

венција о поступању са ратним заробљеницима, о 
побољшању судбина рањевика и болесника у војскама 
у рату, о побољшању положаја рањеника, болесннка 
и бродоломаца пом,уроких оружаних снага и о за-
штити гра.ђанских лица за време рата; 

Ратификацију Конвенције о светској метеоролсн 
шкој организации од страке Белгије и Мађарске; 

Приступ Коста Рике Међународној конвенции о 
телекомуникацијама; 

Саопштење Холандије о Оветској поштанскоЈ 
конвенцији. 

У броју 11 од 1 јука 1951 голине, објављује: 
Указ о преносу привредног предузеће „Радио 

Београд И" у надлежност Дирекција за информација 
Владе ФНРЈ; 

Указе о одликовањима бр.: 25/51, 27/51 и 28/51; 
Потписивање од страно Грчке Протокола којим се 

мењају Конвенција за сузбијање трговина женекињем 
и децом од 30 септембра 1921 и Конвенција о сузби-
јању трговине одраслим женама од 11 октобра 1933 
и Протокола којим се меља Меѓународна конвенција 
за сузбијање промета и трговине неморалних публи-
кација од 12 септембра 1923 голине; 

Ратификацију Светске поштаноке конвенције од 
стране Венецуеле; 

Приступ Индонезија Протоколу којим се стављају 
под мећународну контролу дроге које нису обухва-
ћене Конвенцијом од 13 јула 1931 голине, о ограни-
чен, у производње и регулисању расподеле опојних 
дрога измењеном Протоколот у Лејк Саксесу 11 де-
цембра 1946; 

Приступ Панаме Уставу Светске здравствена орга-
ннзације и Протоколу о Међународном уреду за јавну 
хигијену; 

Приступ Турске Споразуму о откупним пошиджама 
из Светске поштанске конвенције. 

У броју 12 од 15 јуна 1951 голине, објављује: 
Указе о одликовањима бр.: 29—37'51; 
Конвенцију о Грађанско-судском поступку: 
Приступ Коста Рика Међународној шрвенцпјч о 

телекомуникацијама; 
Ратификацију од стране Југославије Протокола 

којим се измењује и допуњује Међународни споразум 
за успешну заштиту од криминална теговине познате 
под име,ном „трговина белим роб.цем'' потписан у 
Паризу 18 маја 1904 и Међународнз конвенције о 
сузбијању трговине белим робљем, потписане у Па-
ризу 4 маја 1910; 

Конвенцију за сузбијање и укидаље теговине ли-
цима и експлоатацијо проституисања других; 

Саопштење Цејлона у вези Конвеицмје о спреча-
ваљу и кажњавању злочина геноцида. 

У броју 13 од 1 јула 1951 голине, објављује: 
Указ о ратификацији Бернске конвенција за за-

штиту књижевних и уметничких дела потписане 
9 септембра 1886, допуњене у Паризу 4 маја 1896, 
изменине у Берлину 13 новембра 1908, допуњене у 
Берну 20 марта 1914, изменине у Риму 2 јупа 1928 и 
изменине у Брислу 26 јуна 1948 — уз одговарајуће 
резерве Владе ФНРЈ. 

У броју 14 од 15 јула 1951 голине, објављује: 
Указе о одликовањима бр.: 25/51, 37—43/51 ш 

867/51; 
Сг,општење Турске о Протоколу о обештећешу 

турска имовина и имовинских интереса у Југославије 
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Приступ од стран е Саве ане Републико Немачке 
Уставу Светско адравствене организацијо 

У броју 15 од 1 августа 1951 голине, објављује: 
Указ о рагшфикацији Споразума о размени по-

штанских пакета, са Правилником за извршеле, из-
меѓу Управо пошта Федеративне Народне Републико 
Југославије и Управе пошта Сједињених Америчких 
Држава закљученог и потписаног у Београду 14 ав-
густа и у Вашингтону 1 септембра 1950; 

Указ о одликовању бр. 38/51. 
У броју 16 од 15 августа 1951 годиме, објављује: 
Указ о одликовањима бр. 44/51; 
Приступ Јордана Светској поштанској конвенцији; 

Ратификацију од стран е Еквадора и Хаити Про-
токола којим се мењзју споразуми, конвенције и про-
токоли о опојниот дрогама потписани у Хагу 23 ја-
нуара 1912, у Женеви 11 фебруара 1925, 19 фебруара 
1925 и 13 јула 1931 у Баикоку 27 новембра 1931 и у 
Женеви 26 јупа 1936. 

У броју 17 од 1 септембра 1951 голине објављује: 
Указ о ратификацији Споразума измеѓу Федера-

тивне Народне Републико Југославије и Краљеви не 
Норвешко од 31 маја 1951 голине; 

Указе о одликовањима бр. 39/51 и 46/51; 
Отказ Конвенције о међународној унији за помоћ 

од страие Федеративне Народи е Републико Југосла-
вије; 

Приступ од стран е Хаити Међународној конвен-
ц и и о заштити људског живота на мору; 

Ратификацију од страно Данске Женевских кон-
венција о поступању са ратним заробљеницима, о по-
бољшању судбине рањеника и болесник у војскама 
у рату, о побољшању положаја рањеника, болесничка 
и бродоломаца поморских оружаних снага и о заштити 
грађанских лица за време рата; 

Ратификацију од стране Данске Кон,венциве о спре-
чавању и кажњавању злочина геноцида; 

Ратификацију од стране Пакистана Женевских кон-
венција о поступању са ратним заробљеницима, о по-
бољшању судбине рањеника и болесника у војскама 
у рату, о побољшању положаја рањеника, болесника 
и бродоломаца поморских оружаних снага и о зашти-
ти грађанских лица за време рата; 

Ратификацију од страке Француско Женевских 
конвенција о поступању са ратним заробљеницима, о 
побољшању судбине рањеника и болесника у војскаг 
ма у рату, о побољшању положаја рањеника, боде-
ски,ка и бродоломаца поморских оружаних снага и о 
заштити грађанских лица за време рата; 

Ратификацију од страно Израела Женевских кон-
венција о поступању са ратним заробљеницима, о по-
бољшању судбине рањеника и болесника у војскама 
у рату, о побољшању положаја рањеника, болесничка 
и бродоломаца поморских оружаних снага и о заштити 
грађанеких лица за време рата; 

Ратификацију Конвенције за заштиту књижевних 
и уметничких дела од страке Ватикана, Монака и Бел-
и в е ; 

Ратификацију од стране Чехословачка Протокола 
о допуни Споразума за сузбијање неморалних публи-
кација. 

У броју 18 од 15 септембра 1951 голине објављује: 
Указе о одликовањима бр.: 45/51 и 47/51; 
Приступ Јапана и Немачке Федералне Републико 

З а в р ш и ш акту Конвенције за оснивање Организацијо 
Уједињених нација за васпитање, науку и културу, 
Конвенции о оснивању Организације Уједињених на-
ција за ваепитање, науку и културу и Привременом 

аранжману о оснивању Привремено комисије за ва-
спитање, науку и културу; 

Саопштење од страке Савеза Бурме у вези при-
мено параграфа 2, члана 11 Меѓународно конвенције 
за упрошћавање ца,ринских формалности, потписане у 
Желеви 3 нов-е мбра 1923 голине; 

Потпис и ратификацију од страке Југославије 
Бернске конвенције за заштиту књижевних и умет-
ничких дела; 

Ратификацију од стране Француско Конвенција за 
заштиту књижевннх и уметничких дела; 

Ратификацију од стране Норвешке Женевских кон-
венција о поступању са ратним заообљеницима, о по-
бољшању судбино рањеника и болесника у војскама 
у рату, о побоАшању положаја рањеника, болесника 
и бродоломаца поморских оружаних снага и о зашти-
ти грађанских лица за време рата; 

Ратификацију од стране Чехословачке Протокола 
којим се измењује и допуњује Меѓународни споразум 
за успешну заштиту од криминално трговине познато 
под именом „трговина белим робљем" потписаног у 
Паризу 18 маја 1904 голине и Меѓународно конвенције 
о сузбијању трговине белим робљем потписане у Па-
р ш у 4 маја 1910 голине. 

У броју 19 од 1 октобра 1951 годино објављује: 

Указе о одликовањима бр.: 50—53/51, 58/51 и 
60/51; 

Приступ ФНРЈ Међународној организации рада; 
Ратификацнју од стране Холандије Допунске кон-

венције о превозу робе на железницама. 
У броју 20 од 15 октобра 1951 голине објављује 
Указ о одликовањима бр. 55/51; 
Записник седница Већа народа и Савезног већа 

и заједничке седнице Народно скупштине ФНРЈ IV ре-
дениот заседања другог сазива (28—29 септембра 
1951 голиве); 

У броју 21 од 1 новембра 1951 голине објављује: 
Указе о одликовањима бр.: 48/51, 68'51, 93 51 и 

95/51; 
Записник седница Савезног већа и Већа народа 

и заједничке седнице Народне скупштине ФНРЈ IV ре-
довног заседања другог сазива (28—29 септембра 
1951 године); 

Ратификацију Женевске конвенције о побољшању 
судбино рањеника и болесника у војскама у рату од 
стране Филипина. 

У броју 22 од 15 новембра 1951 годино објављује: 
Указе о одликовањима бр.: 49/51, 72—76/51 и 

8051. 
У броју 23 од 29 новембра 1951 голине објављује: 
Указ о помиловању осуђених лица бр. 7722; 
Указ о одликовањима бр.: 98—102/51. 
У броју 24 од 1 децембра 1951 голине објављује: 
Указ о ратификацији Споразума о зајму између 

Федеративне Народи,е Републико Југославије и Меѓу-
народно банке за обнову и развој., 

И5 СЈ1УЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДИЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" у 
броју 36 од 26 новембра 1951 голине објављује: 

Решеле о промени назива Дирекцијо за снабде-
нана индустријо НР Србије. 



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 26 децембар 1951 

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ НА „СЛУ-
ЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" ЗА 1952 ГО ДИНУ 

Пошто због новог планског и финан-
сиског система Администрација „Слу-
жбеног листа ФНРЈ' ' ни,је у могућиости 
да већ сада одреди претплату за наред-
ну годииу, а да би се обезбедило не-
сметано отпремање „Службеног листа 
ФНРЈ" од Нове годиме, претплата за 
1852 годииу вршиће се на овај начин: 

За један примерак „Службеног листа 
ФНРЈ" за целу 1952 годину треба упла-
тити 800 динара. 

Претплата на „Службени лист ФНРЈ" 
,је потпуно слободна. 

Ова уплата се сматра аконтацијом 
претплате за 1952 годину. Уколико цена 
претплате буде нижа од аконтацијо, ра-
злика Не се признати на име претплате 
у 1953 години; уколико буде виша, прет-
платници су обавезни да разлику поло-
жи најкасније до 1 марта 1952 голине. 

Ко до 20 децембра т. г. не достави 
аконтацију обуставиће му се од 1 јанУ-
ара 1952 голине отпремање „Службеног 
листа ФНРЈ" 

Аконтација претрчате се полаже че-
ковном уплатницом, која Вам је достав-
љена са „Службеним листом ФНРЈ" број 
51. (Текући рачун 1031-900-880 код На-
родне банке ФНРЈ, Централе за НР Ср-
бију, Београда Уколико се аконтација 
доставља вирманским чеком, потребно 
је да се на вирмански налог пренесу сви 
полани са полеђине нашег чека. 

Ако се има шта да примети или јави, 
дозољно је то написати на полеђини 
чека. Излишно је, према томе, писати и 
оптерећивати се непотребним издацима. 
Стапи претплатници у дописивању увек 
треба да се позову на свој п р е т п л а т и 
број. 

АДМИНИСТРАЦИЈА 
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ' 

Београд 
Поштзнски фах 226 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 
544. Указ о привременом финансиран^ потреба 

Федеративне Наредив Републике Југосла-
вије у периоду јануар—март 1952 - - - 681 

545. Уредба о поступку ликвидација привред-
них предузећа — 681 

Страна 
546. Правилник о плаћању радио-пре галате - 683. 
547. Наредба о излавању овлашћења за обав-

љање извеза и увоза и других послова у 
међународном промету - 685 

548. Наредба о обавезној продаји кукуруза 
примљеног на име накнаде у натури за из-
вршено кружење (ушу,р од круњача) — 685 

549. Упутство о начину финансирања буџет-
ских установа до доношења буџета за 1952 
годину, исплете сталног додатна на лецу 
и издавање бонова за куповину индустри-
ске робе - - 686 

550. Упутство о примени Уредбо о изменама и 
допунама таксених тарифа 689 

.551. Упутство за извршен^ Наредбе о издава-
н а овлашћења за обављање извеза и у-
воза и других послова у међународнсм 
промету - — — 691 

552. Решење о основним ценама сировине и по-
лупроизвода — — 692 

553. Решење о формирању продајних цена си-
ровине и полупроизвода 692 

554. Решење о продаји индустриско робе са 
попустом у времену од 24 до 31 децембра 
1951 голине 693 

555. Решење о рабатима за књиге, брошуре, 
часописе и новине 693 

556. Решење о рабатима и индивидуалним мар-
жама за предузеће која тргују нафтом и 
нафтиним дериватима — 693 

557. Решење о рабатима за дуванске прерађе-
вине, цигар-папир и шибице 694 

558. Решење о рабату за со 695 
559. Решење о ценама лекова 696 
560. Решење о измени тарифа у железничком 

саобраћају — — — 696 
561. Решење о измени тарифа у речном саобра-

ћају 697 
562. Решење о измени тарифа у поморском са-

обраћају 697 
563. Тешење о измени поштанско-телеграфско-

телефонске тарифе — 697 
564. Решење о повластицама за путевање рад-

инка и службеника друшгвених организа-
ција 699 

565. Ргшење о заједничком уговарању купови-
н,е и продаде сипових кожа откупа 1952 г. 699 

566. Решење о одобравању оснивање и рада 
Савеза архитеката Југославије 699 

567. Решење о износу бонова трговине по ве-
заним ценама ноје сељачке радне задруге 
добијају за пољопривредне производе и-
споручене по плану откупа - - 699 

568. Решење о продужењу франкатурне вред-
ности редови,е поштанске франко марке од 
8 динара са партизанским мотивом 700 

Исправка Уредбе о саглашавању посебних про-
писа о прекршајима у у,редбама и другим 
прописима Владе ФНРЈ и њених органа са 
одредбама Основног закона о прекршајима 700 

Испра,вка Правилник о приправничкој служби, 
стручним испитима и курсевима за службе-
нине иросветно-научне струке - - - - 700 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" - новинарско издавачко предузеће - Београд, Улица Краљевића Марка 
број 9. - Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Улица Краљевића Марка броЈ 9. 

Штампа Југословенског штампарског предузеће, Београд 


