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362. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, а 

по предлог на Претседателот на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА НА УГОСТИ-
ТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО 

ЗНАЧЕЊЕ 

Член 1 
Се укинува Дирекцијата на угостителските прет-

пријатија од општодржавно значење основана со 
Уредбата за оснивање на Дирекцијата на угостител-
ските претпријатија од општодржавно значење (. Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 114/48). 

Член 2 
Државното угостителско претпријатие хотел ,,Мо-

сква" во Белград и државното угостителско претпри-
ј а т и е хотел „Авала" на Авала (Бели Поток) се пре-
несуваат од сојузната надлежност во надлежност на 
Владата на Народна Република Србија. 

Член 3 
Државното угостителско претпријатие хотел „Ма-

зи е агиќ" во Белград, кое се наоѓа под сто.панска упра-
ва на Дирекцијата на угостителските претпријатија од 
спштсадржави о значење, се пренесува под стопанска 
лирава на Главната управа за туризам и угостителство 
на ФНРЈ. 

Член' 4 
Пренесувањето на претпријатијата од чл. 2 и 3 

на оваа уредба ќе се изврши, по прописите на Уред-
бата за пренесување на државните стопански прет-
пријатија од надлежноста на еден во надлежност на 
друг државен оогаи (,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 
110 47 и бр. 7/50). 

Член 5 
Државното угостителско претпријатие хотел 

,,Сплендид" во Дубровник, основано со Решението на 
Владата на ФНРЈ IV бр. 1876/51 се припојува на др-
жавното угостителско претпријатие хотел „Мажестик" 
во Белград^ 

Основните и обртните средства и фондовите на 
претпријатијата „Сплендид" со годишните планови, 
правата и обврските се пренесуваат на државното уго-
стителско претпријатие хотел „Мажестик" во Белград. 

Член 6 
Примопредавањето на претпријатијата ќе се из-

врши комисиски, а комисиите ќе ги образува Дирек-
торот на Главната управа за туризам и угостителство 
на ФНРЈ. 

Напатствија за работењето на овие комисии ќе 
дава по потреба Директорот на Главната управа за 
туризам и угостителство на ФНРЈ. 

Член 7 
Со влегувањето во сила на оваа уредба се става 

вон сила Уредбата за оснивање на Дирекцијата на 

угостителските гфетпријатнја од општодржавно зна-
чење. 

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

7 август 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
Министер на народната одбирана, ; 

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

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

363. 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластуват е 

на Владата на ФНРЈ за донесување уредби по по?-
шањата од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Претседателот на Советот за прерабо-
ти влчка ли д у стрија на Владата на ФНРЈ, донесувам . 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОТКУП НА 

ЖИВОТИНСКИТЕ ДЛАКИ 

о Член 1 
Во согласност со новите мерки во прометот со 

стоки и во врска со укинувањето на задолжителниот 
откуп на месо, слаби свињи и други производи, се 
менува членот 1 од Уредбата за откупот на животин-
ски влакна (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/47), така 
да гласи: 

„Државните установи и државните стопански прет-
пријатија што имаат говеда, бнволи, коњи, магариња, 
мазги, кози и свињи, должни се сите д л аки добавени 
при с т р о е њ е т о , колењето на добиток или при пре-
работката на кожи да ги чуваат и да им ги предадег 
на стопанските претп,ријатија што се овластени за тоа 
или на лицата овластени од овие претпријатија одно-
сно на стопанските претпријатија — преработувачи на 
животински длаки". 

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

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Р еп у б л и к а Југ о сл агаи ја". 

3 август 1951 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата, на ФНРЈ 
Претседател на Советот за преработувачка 

индустрија, 
Рато Дугоњиќ, с. р. ' 
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364. 
Врз основа на чл- 30 од Уредбата за принадлежно-

стите на државните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 83/47), во согласност со Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ, а по одобрение од Претседателот на 
Владата на ФНРЈ, прописувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕМИНИТЕ ДОДАТОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА 

ПОСАДИТЕ ОД ПЛОВИЛАТА НА ВНАТРЕШНАТА 
ПЛОВИДБА 

Член 1 
За нормираните членови на посадите од плови-

лата на внатрешната пловидба се востановуваат следни 
додатоци: 

I. Додаток на име километража, 
II. Додаток за багерување и елеваторско исто-

варување, 
III. Ронилечки додаток, 
IV. Додаток за спроведување на пловилата, 
V. Додаток на управата на зимовникот, 

VI. Додаток на име хранарина, 
VII. Додаток за вонредни работи, 

VIII. Додаток за ноќна служба, 
IX. Додаток за н е а р м и р а н и работи, 
X. Награда за извршените доплати на возните 

карти од патниците. 
I. ДОДАТОК НА ИМЕ КИЛОМЕТРАЖА 

Член 2 
На нормираните посади од влекачите, моторните 

теретњаци и на теретњаците им припаѓаа додаток на 
име километража (во натамошниот текст: „киломе-
тража") — за секои остварени 1.000 виртуелни бруто-
тонскн километри (во натамошниот текст: ,.вбтк"), а 
на нормираната посада од патничките бродови — за се-
ко ј остварен бродски километар, по основниот пари-
чен став што се определува одделно за секоја кате-
горија пловила и во рамките на одобрениот платен 
фонд. 

Член 3 
За натфрлување месечната норма на работењето 

на пловилата припаѓја километража по нагслсмениот 
основен паричен став за секои остварени 1.000 вбтк 
преку определената норма. 

Член 4 
Месечната норма на работењето на влекач:.;е, мо-

торните теретњаци и на теретњаците претставува број 
Ебтк, а за патничките бродови број на километри што 
треба пловилото да ги оствари во текот на еден месен. 

Месечната норма на работењето се утврдува за 
секое пловило вр^ основа на неговите влечни и то-
варни можности, земајќи ги во оглед и другите окол-
ности на нормалното работење на пловилото. 

Член 5 
За извршеното спуштање на теметњако? со помош 

на водена струја (риновање), покрај километражата 
од чл. 2, на посадата од теретњакот и припаѓа за се-
кој километар на спуштање и одделен додаток во из-
нос најповеќе до 10 динари. 

Член 6 
На нормираната посада од пловилото што е опре-

делено за маневарска служба (боксери) и припаѓа, 
во зависност од видот на маневарското работење, за 
секоја маневарска операција, додаток најповеќе до 
5 динари. 
II. ДОДАТОК ЗА БАГЕРУВАЊЕ И ЕЛЕВАТОРСКО 

ИСТОВАРУВАЊЕ 
А- Одржавање на пловните патишта 

Член 7 
На нормираната посада од багерот, односно од 

бг.герскиот караван, за с,' л ј кубни метар на н а ба б -

руваш односно растурен материјал и припаѓа додаток 
за багерување и елеваторско истоварување (г.о на-
тамошниот текст: „покуќнина"), што се определува 
одделно за секоја категорија пловила и вид на мате-
ријали. а во рамките на одобрениот платен фонд. 

Член 8 
За избагеруваните односно растурен-ите кубин 

метра материјали преку определената норма, на по-
садата и припаѓа наголемен додаток. 

Член 9 
Нормата на работењето на багерот, односно на 

багерскиот караван, на работите на одржување на 
пловните патишта се утв,рдува спрема изработениот 
пројекат, пред почетокот на работењето, по кубен 
метар на час, а врз базата на капацитетот на работе-
њето на поодделните багери и другите услови на ра-
ботењето. 

Б. Производство на градежен к л и н о н и песок 

Член 10 
На нормираната посада на багерот и елевагорот, 

односно на багерскиот караван, и при-паѓа додаток за 
багерување и елеваторсхо истоварување (во ната-
мошниот текст: „покуќнина") за сској избагеруваи, 
односно растурен кубен метар, а кај елеваторското 
истоварување т секоја истоварена тона градежен 
шљуноќ или песок, по основниот паричен став, што 
се определува одделно за секоја категорија пловила 
во рамикте на от,обреннот платен фонд. 

Член И 
За п а з а р у в а н и т е кубни метра, односно истова-

рените тони на градежен шљунок или песок преку нор-
мата, на посадата и припаѓа покубнина по наголеме-
ниот основен паричен став. 

Член 12 
Месечната норма на работењето на Светот, одно-

сно елеваторот претставува број на кубни метри од-
носно тони на градежен шљунок или песок што треба 
багерот да ги избагерува, односно елеваторот да ги 
истовари во текот на еден месец. 

Месечната норма на работењето се утврдува за 
секој баге,р, односно елеватор врз основа на неговиот 
работен капацитет. 

Член ' 3 
Нормираните посади од влекачите и терегњаците 

што превезат нзбагеруван материјал на далечина до 
пет км се сметаат како посади на багерски караван и 
им припаѓа покуќнина во смисла на чл. 10 од овој 
правилник. 

III. РОНИЛЕЧКИ ДОДАТОК 

Член 14 
Па роннлецот кога рони, со оглед на особените 

усилија, опасноста по животот и специјалните окол-
ности под кои што се вршат ронилечките работи, му 
припаѓа ронилечки додаток за секој поминат час под 
вода и тоа: 

1) Кога рони до 6 м. длабочина, по 60 динари; 
2) За секој натамошен длабочински метар уште 

по 10 динари, 
3) За работење во ја,ки струји, кога брзината од 

токот на водата е поголема од 1 м. во секунда, дода-
токот од точ. 1 и 2 се наголемува и тоа: 

а) кога е брзината на водата од 1—2 м. во се-
кунда — за 10 динари, 

б) кога е брзината на водата од 2—3 м. во се-
кунда — за 20 динари, 

в) кога е брзината на водата преку 3 м. во се-
кунда — за 30 динари, 

4) За работа под вола која е поладна од -1- 10"Ц, 
припаѓа 10% повеќе од износот од точ. 1 и 2, 
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5) За работа под вода на сечење и варел,е со 
апарати, или за работа со експлозив, додатокот од 
том. 1 и 2 се наголемува за 20%. 

Член 15 
На помошник на ронилец со положен испит, што 

не с осамостален како ронилец, кога рони, му припаѓа 
50% додаток од претходниот член. 

Член 16 
На ронилецот, кога врши работи на асистираше 

му припаѓа 40% додаток од чл. 14 од овој правилник. 
Ма помошник на ронилец што не е осамостален 

како ронглец, кога врши работи на асистираше му 
припаѓа '20% додаток од чл. 14 на овој правилник. 

Член 17 
На ронилец или на помошник на ронилец, што е 

способен за ронилечка служба, во еден месец не може 
да му се исплати поголем број часови на асистираше 
од часовите на ронењето. 

Исклучително, доколку ронилецот од здравствени 
причини е неспособен за работа под вода, управниот 
одбор на претпријатието може да донесе одлука та-
ков ронилец постојано или за определено^ време да 
врши работи на асистираше и да му пипаѓа додаток 
према чл. 16 од овој правилник. 

IV. ДОДАТОК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЛОВИЛАТА 
Член 18 

На спроводник на брод или теретњак на секторот 
Раца или Шамац на реката Сава, му припаѓа додаток 
за спроведување, и тоа: 

а) за спроведување на секој брод по 40 динари, 
6) за спроведување на секој теретњак по 30 ди-

нари. 
Ако спроведувањето го вршат два спроводник, 

на постариот по ранг му припаѓа 60% а на помладиот 
40% од овие износи. 

Доколку спроведувањето се врши без спроводник, 
додатокот му се исплатува на заповедникот на бродот 
и на 1-иот бродски крмар. 

V. ДОДАТОК НА УПРАВАТА ОД ЗИМОВНИКОТ 

Член 19 
За време на зимувањето на пловилото во ѕимов-

шж, на определената управа од зимовникот и припаѓа 
додаток во износ од 20—40 динари на ден. 

Висината на додатокот се определува во зависност 
од бројот на пловилата, одговорноста и условите на 
(работењето во зимовникот. 

VI. ДОДАТОК НА ИМЕ ХРАНАРИНА 

Член 20 
На нормираната посада од пловилата, за секој ден 

на у р н у в а њ е и припаѓа додаток на име хранарина 
во износ од 35 динари на ден. 

Додаток на име на хранарина се уплатува непо-
средно во фондот на кујната за заедничка исхрана на 
персоналот од дотичното пловило. 

Во случај на пловилото да нема услови да се 
организира кујна за заедничка исхрана, додатокот на 
име хранарина му се исплатува на секој член на по-
садата одделно. 

Поблиски напатствија за организацијата на исхра-
ната прописува Директорот на Главната дирекција на 
речниот саобраќај, по предлог од управниот одбор на 
претпријатието. 

VII. ДОДАТОК ЗА ВОНРЕДН-И РАБОТИ 
Член 21 

На членовите од нормираната посада на пловилото, 
кои во недостиг на крајбрежно - транспортни работ-

ници вршат товарење, претоварување и истоварување 
на погонски материјал или друг терет, им припаѓа на-
града спрема платната скала, определена врз базата 
на платите што важат за крајбрежно-тракспортните 
работници. 

VIII. ДОДАТОК ЗА НОЌНА СЛУЖБА 

Член 22 
На персоналот од внатрешната пловидба, освен на 

укрцаните членови на посадата, му припаѓа додаток за 
секоја ноќна служба во износ до 1% од основната ме-
сечна плата. 

Како ноќна служба се подразбира работењето што 
се завршува после 23 часот или почнува пред 4 часот. 

IX. ДОДАТОК ЗА НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ 

Член 23 
На нормираната посада од пловилата во состав 

на техничкиот пловен парк, за работите што не можат 
да се нормираат, и припаѓа додаток од 2—6 динари по 
работен час. 

Додаток од претходниот став им припаѓа и на 
ронилеците и на ронилечките помошници кога работат 
на обектите на извлекување потопени објекти, вон од 
временскиот период на ронењето. 

Член 24 
Исклучително, на нормираната посада од пловилата 

што не влегува во состав на техничкиот пловен парк, 
а за работите што не можат да се нормираат, и при-
паѓа додаток од 20 динари на ден за време кога се 
овие пловила во саобраќај, односно кога вршат работи 
за кон што се наменети. 

X. НАГРАДА ЗА ИЗВРШЕНИ ДОПЛАТИ НА ВОЗНИТЕ 
КАРТИ 

Член 25 
На органите од патничките бродови за наплатените 

доплати од патниците, им припаѓа награда во износ 
до 20% од наплатените доплати. 

XI. ДРУГИ ОДРЕДБИ 
Член 26 

Директорот на главната дирекција на речниот са-
обраќај, по предлог од управниот одбор на претпри-
јатието, ќе определи, за поодделни категории пловила 
и за поодделни работни места, во зависност од усло-
вите на работењето, основни парични ставови и висини 
на додатоците и наградите од најмалиот до најп^да-
миот износ, и ќе пропише поблиски напатствија за 
нивниот начин на пресметување и исплатување. 

Член 27 
Нормите на работењето на пловилата ги утврдува 

управниот одбор на претпријатието, а ги одобрува 
Главната дирекција на речниот саобраќај. 

Член 28 
Километража'^ и покубнината на неприсутниот 

член од нормираната посада ја делат оние членови 
што го извршиле неговото работење. 

Член 29 
Сите додатоци по овој правилник се исплатуваат 

уназад, почнувајќи од 1 август 1951 година. 
Член 30 

Овој Правилник влегува во сила со денот н,а обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", кога престанува важно-
ста на Правилникот за додатоците по ефектот на ра-
ботењето за службениците од внатрешната пловидба 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 16/48) и Правилникот 
за функционалните и премините додатоци за сл\ :-бе-
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ниците од внатрешната пловидба и другите членови 
на посадата на пловните објекти („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 17 и 66/48). 

Бр. 6200 
22 јули 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Директор на Главната дирекција на 
речниот саобраќај, 

Влада Зечевиќ, с. р. 
Согласни: 

Го заступува Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет 
Борис Кидрич, с. р. 

Претседател на Советот 
за законодавство и изградба на 

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

Одобрувам, 
Претседател на Владата на ФНРЈ и 

Министер на Народната одбрана 
Маршал на Југославија, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

365. 
Воз основа на чл. 9а од Уредбата за патните тро-

шкови на државните службеници и работници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51). а во согласност со 
Мин-истерот на финансиите на ФНРЈ, пропишува.м 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕРЕНСКИОТ ДОДАТОК НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
По прописите на овој правилник им припаѓа те-

ренски додаток на работниците испратени на теренска 
работа вон од местото на постојаното запослување, 
и тоа за сето време поминато на таа работа. 

За разлика од службеното патување, кое е, по 
правило, вонреден начин на свршување работи од 
управна природа вон од местото на постојаното запо-
слување. теренската работа е, по правило, извршува-
ње работи или извршување определени задачи вон од 
местото на постојаното запослување кои, со оглед на 
нивната природа се вршат на терен, а осем тоа изи-
скуваат и да се живее на терен. 

Доколку постои сомнение дали една работа ќе се 
третира како теренска работа или како службено па-
тување, одлука за тоа донесува управниот одбор на 
стопанското здружение, водејќи сметка за природата 
на работата и условите на животот и работењето под 
кон се врши таа работа. 

Член 2 
Во случај на теренска работа вон од местото на 

постојаното запослување која не трае позеќе од десет 
дена, на работниците им припаѓа за секој ден што 
провеле на терен и соодветна дневница за службено 
патување по постоеќите прописи. 

На работниците испратени на теренска работа вон 
од местото на постојаното запослување која трае по-
долго од десет дена, им припаѓа за секој ден прове-
ден на терен теренски додаток во износ од 40% од 
соодветната дневница за службено патување. 

Ако теренската работа која трае повеќе од десет 
дена се врши на градилишта каде што се организи-
рани смештај и прехрана, на работниците им припаѓа 
теренски додаток во износ од 25% од соодветната 
дневница за службено патување. 

Само во исклучителни случаи, доколку теренската 
работа се врши во местото каде што се условите на 
животот особено тешки (наголемени трошкови на жи-
вотот поради ненаселеноста на местото или недоста-
ток на организирани смештај и прехрана, поголеми 
трошкови на облекло и обувки во планинските предели 
тешко пристапни краишта и сл.) износот на терен-
скиот додаток од претходните (назови може да се 
наголеми до износот на стварните трошкови, а нај-
повеќе до 70% од соодветните дневници за службено 
пату,вање. Ова наголемување го определува директо-
рот на претпријатието (кај железниците, речниот соо-
браќај, поморството и поштите раководителот на орга-
низационата единица) оценувајќи според напочната те-
жина на животните услови во местото на теренската 
-работа колкав додаток би одговарал на стварните 
трошкови. 

Член 3 
На работниците што немгат фамилија на издршка, 

кога се на теренска работа вон од местото на посто-
јаното запослување, им се намалува теренскиот дода-
ток за 15%. Од ова се иззема-ат работниците на кои 
што поради организираниот смештај и прехрана на. 
градилиштата веќе им е определен додаток во нама-
лен износ (член 2 став 3 од овој правилник). 

Под фа,милија на работник во смисла на претход-
ниот став се сметаат сите оние лица што живеат со 
работникот во заедничко домаќинство а тој стварно 
ги издржавг. 

Чле.н 4 
На работниците што :е на теренска работа, а ка-

тадневно по извршената работа се враќаат во местото 
на постојано запослување односно живеење, може да 
им се даде најповеќе до 50% теренски додаток што 
би им припаѓал по чл. 2 на овој правилник. 

Одлука за тоа на кој работник ќе му се даде до-
даток од претходниот став и во кој износ, донесува 
директорот на претпријатието (кај железниците, ре1 -
ниот сообраќај, поморствого и поштите раководител г 
на организационата единица) имајќи ги при тоа пред 
вид трошковите на кои што е работник изложен по-
ради работата на терен. 

Член 5 
На работниците за времето додека на теренска 

работа примаат теренски додаток, не им припаѓа н -
докнада на трошкозите за одвоен живот од фамили-
јата, освен случајот кога се враќа работникот кат 
дневно од местото на теренската работа во местото 
на постојаното запослување односно живеење (чле,н 4 
на о-г,ој правилник) и кога е надокнадата за одвоениот 
живот поголема од теренскиот додаток, во кој случај 
можат да примаат надокнада по избор. 

На работник кој до испраќањето на теренска ра-
бота примал надокнада поради одвоен живот од фа-
милијата, може да му се призна покрај теренскиот 
додаток, и надокнада. За стварните издатоци за стан 
во местото на постојаното запослување односно жи-
веење, ако според оценката на директорот на претпри-
јатието има потреба да се задржи тој стан. 

Член б 
^л.) работата на теренот се врши периодично како 

составен дел од редовната работникова работа во 
границите на неговата теренска единица, на работни-
кот му припаѓа паушален теренски додаток чиј што 
месечен износ не може да го премине износот од 
75% на теренскиот додаток што би му припаѓал ре-
довно спрема времето поминато на теренска работа. 

Случаите во кои што припаѓа паушален теренски 
додаток и неговата висина во пропишаните граници1 

ги определува управниот одбор на претпријатието (кај 
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железниците, речниот сообраќај, поморското и по-
штите директорот на главната дирекција) водејќи 
сметка за просечното траење на периодичната терен-
ска работа, за големината на теренската единица во 
чии граници се врши теренската работа, како и за 
условите на животот и работењето за време на те-
ренската работа. 

Член 7 

Исклучително може да им се призна теренски до-
даток и на работниците што работат на терен во ме-
стото на постојаното запослување, ако се запослени 
во претпријатијата што се организираат допрва, или 
во претпријатијата што се основани поради изградба 
важни објекти со седиште на теренот на кој што се 
гради објектот, или во претпријатијата што се под-
вижни односно што се селат од еден терен на друг. 
Ова важи и за работниците ангажирани во местото на 
теренската работа за теренски работи на здравстве-
ните установи, научните установи и сл. Овој терен-
ски додаток може да изнесува до 25% од соодвет-
ната пропишана дневница за службено патување. 

Претпријатијата односно установите на чии работ-
ници можат да се применуваат одредбите од овој 
'глен, висината на теренскиот додаток во пропишаните 
граници и времето за кое што ќе се исплатува дода-
токот ги определува оесорно надлежниот член на 
Владата на ФНРЈ односно член на владата на народ-
ната република. 

Член 8 

Теренскиот додаток се исплатува уназад и тоа на 
крај на месецот, односно по завршетокот на терен-
ската работа ако е таа завршена во текот На месецот. 

По барање од работникот може да се издаде акон-
тација до месечниот износ на теренскиот додаток, од-
носно за онолку дена колку ќе трае работата. 

Член 9 

Што се однесува до траењето на теренскиот до-
даток, до превозните и други трошкови станати со 
работата на теренот, ќе се при-менуваат прописите од 
Уредбата за патните трошкови на државните службе-
ници и работници. 

Член 10 
Напатствија за применување на овој правилник ќе 

из,дава, по потреба, Претседателот на Советот за на-
родно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ. 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ,,Службениот лист на Федеративна Наѓ 
родна Република Југославија", кога престануваат да 
важат сите прописи што постоат за теренскиот дода-
ток на работниците. 

Бр. 4653 
24 јули 1951 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална политика, 
др Павле Грегориќ, с. р. 

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

366. 
Врз основа на точ. 2 на Решението за изменувања 

и дополнување на Решението за износот на боновите 
на трговијата по ^врзаните цени кои што селанскитб 
работни задруги ги добиваат за земјоделските произ-
води испорачани по планот на откупот како и за зем-
јоделските производи што ги продаваат на слободен 
пазар („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/51), а во со-
гласност со Претседателот на Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ и со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА СЕЛСКО-СТОПАН-
СКИТЕ ПРОИЗВОДИ НА СЕЛАНСКИТЕ РАБОТНИ 
ЗАДРУГИ, ОПШТИТЕ ЗЕЛЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ И 

ДРЖАВНИТЕ СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ДОБРА 
1) Селанските работни задруги можат да п,рода-

ваат селско-стопански производи по определените др-
жавни цени и по цените што се формираат слободно 
на пазар. 

Кога селанските работни задруги продаваат сел-
ско-стопански производи по планот на откупот по 
определените откупни државни цени (договорени "тан-
ски испорачки на житарици, маст, волна, кожи) доби-
ваат покрај вредноста во пари уште и бонова за от-
куп во висина од 150% од вкупната вредност на испо-
рачаните произвбди. 

Ако селанските работни задруги договориле п-ро-
давање на индустриски растенија по определените др-
жавни цени со бонови, имаат право да примат бонови 
за откуп во висина од предниот став и за количините! 
на индустриските растенија од реколтата на 1951 го-
дина испорачани врз основа на така склучените дого-
вори. ( I 

Кога селанските работни задруги продаваат сел-
ско-стопански производи на слободен пазар преку 
претпријатијата за продажба на селско-стопанските 
производи на фондовите за механизација и инвести-
циона изградба на задружното селско стопанство шие 
преку сопствените продавници или непосредно на др-
жавната и општествената трговска мрежа, на угости-
телските претпријатија и одмаралиштатач на социјал-
ните или здравствените установи и на Југословенската 
армија по слободно формираните цени добиваат 15% 
бонови за откуп од бруто прометот по сметката (вкуп-
ниот износ ма продадените производи). 

2) Право на прием бонови за откуп имаат само 
производителите то ест селанските работни задруги 1в 
нивните членови за селско стопанските производи што 
ги произвеле тие и продале по слободно формираните 
цени во смисла на прописите на ова напатствие а го 
остваруваат: 

а) преку претпријатијата за продажба на селско-
стопански производи на фондовите за механизација I 
инвестициона изградба на задружното селско стопан-
ство кога ја вршат продажбата преку овие претпри-
јатија; 

б) преку своите сопствени продавници кога ја вр-
шат продажбата преку овие продавници; 

в) непосредно кај Народната банка на ФНРЈ кога 
вршат непосредна продажба па државната и опште-
ствената трговска мрежа, на угостителските претпри-
јатија и одмаралишта, на социјалните и здравствените 
установи и на Југословенската армија. 

Народната банка на ФНРЈ нема да дава бонови 
за откуп на селанските работни задруги за продаде-
ните селско-стопански производи што се купени рд 
други се лански работни задруги, нити на претприја-
тијата на фондовите (продавниците) за продадените 
селско-стопански производи купени од други претпри-
јатија (продавници). 

3) Бонови за откуп за продадените селско сто-
пански производи преку претпријатијата на фондовите 
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В сопстве.ните продавници, ќе добиваат селанските ра-
ботни задруга кога ја вршат продажбата во градовите, 
индустриските центри и другите места што се опреде-
лени од страна на претседателот на советот за промет 
со стоки на владата на на.родната република и прет-
седателот на советот за селско стопанство и шумар-
ство на владата на народната република. 

4) Претп,ријатието на фондот може да отвори про-
давници било на подрачјето на својата околија или на 
подрачјето на други околии (градови). По потреба 
претпријатието ќе отвора една или повеќе мешовити 
или специјализарани продавници. 

Претпријатието на фондот може во согласност со 
поодделни селаноми работни зад.руги да отвора од-
делни продавници за продажба на селско стопански 
производи на тие селански работни задруги. 

Една или повеќе селански работни задруги можат 
да отвораат сопствени продавници особено во оние 
места во кои не се отворени продавници на претпри-
јатието на фондот. Селанските работни задруги можат 
да отворат сопстве-ни продавници како на подрачјето 
на својата околија, така и на подрачјето на други 
околии (градови). 

Секоја продавница на претпријатието на фондот, 
хако и секоја продавница на селаиоката работна за-
друга мора да биде пријавена на поверенството за 
-трговија и снабдување на околискиот (градскиот) на-
боден одбор на чие подрачје е отворена продав-
ницата. 

5) Покрај своите производи, селанските работни 
задруги можат преку продавниците на претпријатијата 
на фондовите односно преку своите продавници да 
продаваат и производи на своите задругари од окуќ-
ииците. Овие производи ќе ги превземаат селанските 
работни задруги од своите задругари под исти услови 
под кои што и задругите ги предаваат своите произ-
води на продав-ниците за продажба или ги продаваат 
своите производи непосредно на потрошувачите цити-
рани во третиот став точ. 1) на ова напатствие. За-
другите можат на своите задругари да им даваат за 
стоката аконтации во пари и бонови додека не се из-
врши конечна п,ресметка. Аконтацијата можат да ја 
даваат од своите сопствени средства и од боновите 
добивени од продажбата на сопствените производи. 

6) Преку продавниците на претпријатието на фон-
дот, односно преку сопствените продавници на селан-
и т е работни задруги можат да се продаваат произ-
водите и на општите земјоделски задруги и произво-
дите на нивните задругари доколку во тоа место не 
постои про,давница за продажба на селско-стопански 
производи на овие задруги. Исто така преку овие про-
давници можат да се продаваат и производите од др-
жавните селско-стопански добра под стопанска управа 
на локалните органи. 

Општите земјоделски задруги и државните селско 
стопански добра за продадените производи, не доби-
ваат бокови за откуп. 

7) претпријатието на фондот за механизација ќе 
отвори една текуќа сметка за сите ,свои продавници 
ка ј филијалата на Народната банка на ФНРЈ на чие 
што подрачје се отворени продавниците. Исто така 
ќе отворат одделни текуќи сметки и селанските работ-
ни задруги за своите сопствени продавници. 

8) Со цел на правилна пресметка на продадената 
стока, претпријатието на фондот за механизација, од-
носно продавницата, должно е за секој испорачач на 
стока (селанска работна задр-уга, општа земјоделска 
задруга и државно селско-стопанско добро под сто-
панска управа на локалните органи) да устрои оддел-
на книга за прием на стоката. За примените производи 
претпријатието (продавницата) ќе му издаде потврда 

испорачачот а копијата ќе ја задржи за себе. 
Претпријатието (продавницата) ќе врши конечна 

исплата за продадените производи на крајот на секој 

месец. Во текот на месецот може п,ретпријатието (про-
давницата) да му исплатува на пепо рачниот на стоката 
аванс најповеќе до износот што е постигнат со про-
дажбата на неговите производи. 

Конечната месечна пресметка со секој испорача1! 
на стоката мора да го опфаќа сле,дното: 

а) количините на производите што преостанале за 
продажба од минатиот месец; 

б) количините на производите што се испорачани 
во текот на месецот; 

в) количините, цените и вкупната вредност на 
продадените производи во текот на месецот; 

г) количините на производите што преостануваат 
на крајот на месецот во кој се врши пресметката; 

д) износот што е во текот на месецот исплатен 
на иопорачачот односно одобрен на неговата текуќа 
сметка (аванс); 

ѓ) износот на стварните трошкови на продажбата 
- на претпријатието (продавницата) кој според висината 

на прометот отпаѓа на дотичниот испорачач на сто-
ката. Трошковните се пресметуваат на вкупната вред-
ност на продадените производи во текот на месецот. 

Вкупната вредност на продадените производи на-
малена за износот на стварните трошкови на прода-
жбата и на авансот ќе се исплати односно ќе се одо-
бри на текуќата сметка на испорачачот на стоката. 

Бановите за откуп ќе се пресметуваат на бруто 
прометот по сметката (вкупниот износ на продадените 
производи) само на оние селански работни задруги 
што се зачленети во претпријатието на фондот или 
основале одделна продавница, бидејќи за продажбата 
на селско-стопанските . производи помеѓу селаи ските 
работни задруги и претпријатијата на фондовите (ве-
рижна трговија) Народната банка на ФНРЈ не смее 
да дава откупни бонови, а исто така не им припаѓаат 
бонови за откуп на општите земјоделски задруги л на 
државните селско-стопански добра за продадените сел-
ско-стопански производи. Пресметката на боновите со 
Народната б а ш а на ФНРЈ ќе се врши на к,рајот на 
секој месец по обрасците на Народната банка на 
ФНРЈ. 

Претпријатието на фондот (продавницата) должно 
е ,при поднесувањето на барањето за бонови да го на-
веде износот на селско-стопанските производи купени 
од други претпријатија на фондовите и од селанските 
работни задруги и своето барање за бонови да го пре-
смета намалувајќи ја продажбата и за тие износи. 

Секоја пресметка со испорачачот на стоката ќе се 
состави во три примерка, од кои еден ќе го зад.ржи 
продавницата, вто.риот испорачаат на стоката, а тре-
тиот препријатието (продавницата) ме го приложи кон 
барањето за издавање на откупни бонови кое ќе го 
поднесе на Народната банка на ФНРЈ. 

Претпријатието за продажба на селско-стопански 
производи (продавницата) ќе води сметка и ќе ја 
книжи секоја промена на цената поради точна пре-
сметка со испорачачите на стоката. 

Претпријатието (продавницата) должно е да устрои 
и уредно да ги води сите потребни работни книги од 
самиот почеток на работењето. 

9) Претпријатието (продавницата) го уплатува це-
лиот свој дневен пазар на текуќата сметка, и сите 
свои исплати ги врши преку таа сметка. Положува-
њето на дневниот пазар може да се врши и со пре-
сметување за износите исплатени од дневниот пазар, 
бидејќи Народната банка на ФНРЈ ќе издава боно-
ви за откуп само до висината на бруто износот што 
го уплатило претпријатието (продавницата) на својата 
текуќа сметка по одбиток на износот на продажбата 
за кој што не се даваат бонови. До висината на днев-
ниот паззр продавницата може да врши, по потреба 
исплати во готово. 

Народната банка на ФНРЈ по примените пресметки 
нема да врши при исплатата на селанокнте работни 
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задруги никакво пребивање со сметките на задругата 
за отплата на кредитите, освен во случаите кога тоа 
самата задруга го са-ка. После 1 октомври 1951 година 
пребивањето се врши по налог од банката. 

10) Испорачаните плански количини жита, маст, 
волна, кожа и индустриски култури по определените 
откупни државни цени, ќе ги измерат откупните прет-
пријатија на се ланските работни задруги со вирмански 
налог во корист на нивната текуќа сметка или со ис-
плата во готово. Покрај тоа откупните претпријатија 
ќе им издадат на селанските работни задруги бонови 
за откуп во износ од 150% од вкупната вредност на 
продадените селско-стопански производи. 

11) Кога селанските работни задруги продаваат 
селско-стопански производи на државната и општестве-
ната трговска мрежа, на угостителските претпријатија 
и одморалиштата, на социјалните и здравствените уста-
нови и на Југословенската ар-мија., ќе ги нспоставуваат 
сметките во 2 примерка од кои еден ќе му го преда-
ваат нз купувачот, а вториот ќе го запираат за себе. 
Купувачот е должен на примерокот од сметката што 
и останува на селанската работна задруга да го пот-
врди приемот на стоката што се однесува до количи-
ните и цените во сметката што се наведени. 

На крај од секој месец селанската работна задруга 
ќе и поднесува на Народната бан-ка на ФНРЈ на обра-
сците од Народната банка на ФНРЈ барање за исплата 
15% бокови за откуп на вкупната вредност на сите 
изоставени сметки во текот на месецот. Кон ова ба.-
рање мора да се приложи дупликат од сметката заве-
рен од страна на купувачот. 

12) Извршните одбори на градските (околиските) 
народни одбори и фондовите за механизација на чие 
што подрачје се отвораат продавниците ќе и-м обез-
бедат на продавниците згодни локали со потребен ин-
вентар, магацински простор со уреди, кадрови способ-
ни за вршење промет со сел-ско стопански производи 
и др. што е потребно за правилно работење на овие 
претпријатија (продавници). 

За неопходно потребни адаптации на локали прет-
пријатијата и села-нските работни задруги можат да 
го користат инвестициониот кредит кај државната бан-
ка за кредитирање на земјоделските задруги. Исто 
така, доколку околискиот (градскиот) народен одбор 
не би бил во мож-ност да стави на располагање неоп-
ходно потребен инвентар, можат претпријатијата од-
носно селанските -работни задруги да го користат спо-
ме,натиот кредит и за набавка на инвентар. 

Овие кредити ќе се вратат најдалеку до крајот на 
1951 годи-на. 

13) Општите земјоделски задруги ќе ги пролеваат 
своите производи и производите од своите членови во 
смисла на Напатствие^ за трговската дејн-ост на оп-
исите земјоделски задруги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/51) и Напатствието за и-зменувањата на ова 
напатствие („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/51). 

14) Државните селско-стопански добра што се под 
стопанска управа на локалните органи можат своите 
производи да ,ги продаваат и во сопствените продав-
ници, во кој случај задолжително отвораат одделна 
текуќа сметка за своите продавници ка-ј Народната 
банка на ФНРЈ. 

15) Државните селско-сто-пански добра што се под 
стопанска управа на републичките, покраинските и 
обласните органи, продажбата на своите производи 
;а вршат во сво,ите продавници. Овие прода.вници мо-
жа,т да бидат организирани како самостојни претпри-
јатија или како погони (продавници). Секоја продав-
ница може да врши продажба на производи од по-
веќе селско-стопански добра, со тоа меѓусебните од-
носи да се регулираат со договор. 

Секоја продавница од овие државни се.лско-сто-
пански добра без оглед на тоа да ли-е основана како 
самостојно претпријатие или како погон (продавница), 

мора да отвори текуќа сметка ка ј Народната банка НА 
ФНРЈ и во корист на истата да ја уплатува сета реа-
лизација. Уплатата може да се врши и преку пре-
сметка. 

16) За промет извршен до 31 јули 1951 година 
селан-оките работни задруги и општите земјоделски за-
други должни се да и поднесат на Народната банка на 
ФНРЈ барање за боновите за откуп најдалеку до 15 
август 1951 година. Барањата за боновите за откуп за , 
изв,ршените про-даж-би до 31 јули 1961 година, што 
бидат поднесени после овој орок Народната банка" 
нема да ги зема во постапка. 

17) Ова напатствие ќе се применува почнувајќи о д ; 
1 августа 1951 година, на кој ден престанува да важи , 
Напатствие^ за начинот на продажбата на селско-сто-. 
ланските производи на селанските работни задруги, на ! 
општите земојделски задруги и државните селско сто-^ 
лански добра („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/51) Л-, 
Напатствие^ за изменувањата и дополнувањата наѓ) 
ова напатствие („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/51У? 

Бр. 6989 "Л 

9 август 1951 година 
Белград 

Министар на владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот на селска, 

стопанство и шумарство А ^ 
инж. Мијалко Тодоровиќ 

Согласни: 
Министар на Вла-дата на ФНРЈ 

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

Министер на фи-нансиите на ФНРЈ 
Добривоје Радосављевић с. р. 

367 . 
Воз основа на чл. 2 од Урдебата за задружните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 100/49) 
чл. 59 од Основниот закон на земјоделските задруги: 
(„Службен лист на ФНРЈ, бр. 49/49), односните про-
писи на Уредбата за регулирање на платите на работа 
ниците и намештенпците во државно-стопанските 1С 
стопанските претпријатија, приватните установи и оо-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/45), како 
и точ. И на Наредбата за ед,инствените придавки цени 
на мало за тутунот, преработките од тутун, кибрит, 
книги за цигари, сол и петрол за осветление и за на-
големување износот на индустриските бонови за купу-
вање инидустриска стока со попуст („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 33/51), Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ и Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СПЕЦИАЛНИОТ ДОДАТОК НА ЛИЦАТА УПО-
СЛЕНИ КАЈ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ОД ОПШТ 
ТИП И НЕЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ПОРАДИ НА-
ГОЛЕМЕНАТА ЦЕНА НА ТУТУНОТ И ПРЕРАБОТКИТЕ 

ОД ТУТУН 
1) Лицата у последни кај земјоделските задруги од 

општ тип и неземјоделските задруги, како и другите 
лица што се во работен однос, на кои што не се одне-
сува Наредбата за единствените продавни цени на 
мало на тутун, преработките од туун, кибрит, книги 
за цигари, сол и петрол за осветление и за наголему-
вање износот на индустриските бонови за купување 
на индустриска стока со попуст (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/51) имаат право на специјален додаток 
поради наголемените трошкови на животот во износ 
од 700 ди-нари месечно. 

2) Додатокот од точ. 1) на ова решение се испла-
тува на терет на добивот на задругата. 

3) Ова решение влегува во сила Од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
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родна Републи,ка Југославија" а ќе се применува поч-
нувајќи од 1 јули 1951 година. 

Бр. 15476 
1 август 1951 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет 

Борис Кидрич, с. р. 
Министер ма финансиите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић с. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

П-ретседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др- Павле Грегориќ, с. р. 

368. 
Врз основа на членот 52 од Правилникот за при-

правничката служба, стручните испити; и курсеви во 
административната струка („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 100/48) и членот 4 на Уредба,та за обврската на 
полагање стручни испити на државните службеници 
'(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/50) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД АДМИ-
НИСТРАТИВНАТА СТРУКА ОД УПРАВНО-ПОЛИТИЧ-
КАТА ГРАНКА Б КОИ НЕ ПОЛАГААТ СТРУЧЕН ИСПИТ 

1. Службениците на административната струка од 
уиравно-политичката гранка Б кои не полагаат стру-
чен испит ќе бидат испитани, во смисла на членот 52 
на Правилникот за приправничката служба, стручните 
испити и ку-рсеви во административната струка од 
Следните правни области: 

1. Уставното устројство на ФНРЈ (вклучително 
историјата на народната власт, изборната система и 
принципите на организацијата и задачите на народните 
одбори); 

2. Принципите на организацијата и функциониса-
њето на државната управа; 

3. Стопанската система и стопанското законодав-
, ство на ФНРЈ; 
Ѕј 4. Службениче и трудово право (вклучително со-

цијалното осигурување). 
II. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 23077 
23 јули 1951 година 

Белград 
Министер на внатрешните ,работи на ФНРЈ, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

- 369. 
' Со цел да се спроведе Наредбата за слободна 

продажба на материјалот за градење што е наменет 
еа инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", б,р. 22/51), 
а во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ и со Претседателот на Советот за промет со 
стоки на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАЖБА НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ГРАДЕЊЕ 
ОД ЗАПАСИТЕ НА ИЗВОДАЧИТЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ 

РАБОТИ 
1. Г,радежните претпријатија и инвеститорите што 

избодат гра-дежни работи во сопствена режија (во 
натамошниот текст изводачи на гра.дежните работи) 
можат оние количини материјали за градење што по-
текнуваат од одвишните запали создадени до 1 јуни 
1951 година да им ги продаваат на сите државни 
стопа,нски претпријатија, на установите и надлештвата, 
на задружните и општествените организации како и 
на п-риватните ли-ца. 

Изводачнте на градежните работи ќе го продаваат 
материја-лот од претходниот став по цените што ги 

формираат слободно, со тоа што така формираните 
цени да не можат да бидат помали од цените опреде-
лени во смисла на точ. 1 ст. 1 од Наредбата за цените 
на материјалот за градење што е наменет за инвести-
ции („Службе-н лист на ФНРЈ", бр. 22/51). 

2. Изводачите на градежните работи се должни 
да ја пресметуваат пазаришната добив остварена при 
продажбите по точ. 1 и да ја уплатуваат кај Д,ржав-
ната инвестициона банка на ФНРЈ на сметката бр. 
1000-676. 

При продажбите на материјалот за градење по 
точ. 1 пазаришна добив претставува разлика помеѓу 
п-родавната цена формирана во смисла на ова реше-
ние, по одбиток на добавните трошкови, и набавната 
цена. 

3. Изводачите на градежните работи, што се др-
жавни стопански претпријатија, имаат право на 2г/о 
од износот на пазаришната добив пресметана во сми-
сла на точ. 2 на име допринос за фондот на раковод-
ството и за слободно располагање. Уплатата на тој 
дел од пазаришната добив изводачнте на градежните 
работи ќе ја вршат на начинот што е пропишан во 
точ. 2 ст. 4 од Решението за пресметување и уплата 
на пазариш-ната добив на материјалот за градење што 
е наменет за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ'', 
бр. 22/51). 

4. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федерати-вна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 3810 
1 август 1951 година 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за градежни 

работи. 
Љубчо Арсов, с. р. 

Согласни: 
Министер на финансиите на ФНРЈ. 

Добривоје Радосављевић с. р. 
М-инистер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабеговиќ, с. р. 

С О Д Р Ж А Ј : 

362. Уре.дба за укинување на Дирекцијата на 
угостителските - претпријатија од општод-р-
жавно значење 469 

363. Уредба за изме,нување на Уре,дбата за от-
куп на животинските длаки — 469 

364. Правилник за премислите додатоци на чле-
новите на посадите од пловилата на внатре-
ш.ната пловидба — — — 470 

365. Правилник за теренскиот додаток на работ-
ниците — — — — 472 

366. Напатствие за начинот на продажбата на се-
лско стопански производи на села,меките ра-

ботни задруги, општите земјоделски задруги 
и држа,вните селско-стопански добра 473 

367. Реше,ние за специјалниот додаток на лицата 
упослени кај земјоделските зад.руги од општ 
тип и неземјоделските задруги поради наго-
лемената цена на тутунот и преработките 
од тутун — 475 

368. Решение за испитувањето на службениците 
од административната струка од управно, 
политичката гранка, Б кои не полагаат стру-
чен испит 476 

369. Решение за продажба на материјалот за гра-
дење од запасите на. ^водачите на граде-
жните работи 476 
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