
543. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52), а по предлог од Претсе-
дателот на Советот за промет со стоки на Владата 
ма ФНРЈ и Министерот на финансиите на ФНРЈ, Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
v ЗА ПОТРОШУВАЧКИ ТЕ КРЕДИТИ 

I. — Општи одредби 
1) Потрошувачите кредити во смисла на оваа 

наредба се одобруваат за следен цели: 
а) за купување определени индустриски стоки, и 
б) за подмирување вонредните трошкови во 

врска со склучување брак, поротај, болест или смртен 
случај во фамилијата. 

2) Потрошувачите кредити ги одобруваат На-
родната банка на ФНРЈ, месните и градските ште-
дилници и оние државни трговски претпријатија што 
ќе бидат овластени за продажба на индустриски стоки 
на кредит од надлежните државни о-ргани за сто-
панство. 

Потрошувачките кредити се одобруваат во грани-
ците на средствата предвидени за таа цел со кре-
дитниот биланс. 

3) Потрошувачките кредити од точ. 1 можат да 
ги користат: 

а) работници ге и службениците постојано за-
послени во државните стопански претпријатија, над-
лештва и установи, во општествени и задружни орга-
низации и ниши претпријатија и членовите на произ-
водително-прерабоггувачките и услужно-занаетчиеките 
задруги. 

Офицерите, подофицерите и службениците на Ју-
гословенската народна армија потрошувачите кре-
дити во смисла на оваа наредба ќе ги користат само 
преку б а ш а на начинот што го прошишува Министер-
ството на народната одбрана; 

б) пензионерите (лични и фамилијарни) и инва-
лидите; 

в) странски државјани запослен« во нашето 
стопанство. 

. На лицава под а) кредитот за купување индустри-
ски стоки може да им се' одобри ако се во непреки-
нат работе« однос најмалу една година. Овој услов 
не мора Да баде пополнет ако е корисникот на кре-
дитот иселеник — повратник или странски државја-
нин запосле« во нашето стопанство. 

4) Другите кредити о-шособни физички лица мо-
жат да користат само потрошувачки кредит за под-
мирување вонредните трошкови од точ. 1) под б). 
И. Кредити за купување определени индустриски 

стоки Ј 

1) Кредити за купување индустриски стоки мо-
жат да се Одобруваат само за купување следни 
артикли: 

а) со срок за »оплата (враќање) на кредитот 
до една година: за волнени тканини (вклучувајќи го 
и целиот соодветен прибор); волнена конфекција на 
облекла, палта.«, мантили, јоргани, душеци (мадраци), 
ќебиња, поливинил производи, садови и прибор за 
јадење и гарнитури од стакло и порцелан, детски 
»слични; 

б) со срок за исплата (враќање) на кредитот 
до дес години: за шпорети црнечки, ла.дн> ада, (фрижи* 
дери), железни кревети и мадраци, * радио апарати, 
бицикли, теписи и килими; 

в) со срок за исплата (враќање) на кредитот 
до три години: за куќен мебел во гарнитури и пар-
чиња, клавир« (ипанини) и рачни хармоника. 

Срокот за исплата на кредитот одобрен на стран-
ски државјанин запослен во нашето стопанство не 
може да биде подолг од срокот за траење на работ-
ниот однос предвиден во договорот за работа. 

Кредитите што нм се одобруваат на иселениците 
— повратници за купување куќен мебел, Народната 
банка на ФНРЈ и штедилниците можат да ги одобру-
ваат и со срок за исплата до пет години. 

2) По одобрувањето а пред користењето на кре-
дитот корисникот на кредитот должен е да положи 
во готово најмалу пет (5) проценти од куповната 
цена на стоките односно од износот на одобрениот 
кредит. Корисникот на кредитот може да плати во 
готово и повеќе од 5% од куповната цена на сто-
киве односно од износот на одобрениот кредит. 

Кај горното плаќање во готово како и при пола-
гањето (плаќањето) на редовните отплати на долгот 
по овие кредити можат да се користат и боговите 
за купување индустриски стоки со попуст од 80 

3) За износот на одобрениот кредит банката 
("штедилницата) му издава на корисникот на креди-
тот барира« чек со назначување на индустрискиот 
артикал за чие купување е издаден чекот. По барање 
од корисникот на кредитот можат да се издадат и 
повеќе чекови во висина на одобрениот кредит со 
цел да се купат стоки кај разни претпријатија. 

Кредитите за набавка определени индустриски 
стоки дадени од страна на банката (штедилницата) 
можат да се користат за купување кај сите државни 
трговски претпријатија и продавници на државните 
производни претпријатија, како и за купување кај 
трговските претпријатија и продавниците на производ-
нине претпријатија на задружните и општествените 
организации во земјата. 

Овие кредити не можат да се одобруваат за ку-
пување стоки кај претпријатијата или дуќаните што 
вршат комисиона продажба, како нити за купување 
кај приватниот стопански сектор. 

4) Државните трговски претпријатија што прода-
ваат определени индустриски артикли на кредит во 
смисла на ова® наредба, должни се Да организираат 
одделна служба во "врска со кредитното работење и 
да се грижат да присобираат потребни информации 
за кредитната способност на заемобарачите за да се 
обезбеди правилното одобрување на кредитот (про-
дажба на кредит) и навремено наплатување на долгот. 

Одлука за тоа дали ќе се одобри кредит и во кој 
износ донесува во име на трговското претпријатие 
управниот одбор на претпријатието, односно директо-
рот ако го овласти овој за тоа. 

За да се покријат трошковите трговското прет-
пријатие има право цената на стоките, што ги про-
дава на кредит, да ја наголеми за 4% во однос на 
печата по која тие стоки се продаваат за готово. 
III, — Кредити за подмирување на вонредните 

трошкови 
Кредитите за подмирување на вонредните тро-

шкови во врска со склучување на брак, пороѓај, бо-
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лс ст или смртен случај во фамилија, гл одобруваат 
само Народната банка на ФНРЈ и штедилниците. 

Озне кредити се одобруваат со срок за .исплата 
(враќање) до една година а најповеќе до износот од 
15.000 динари. 

IV. — Општи услови за одобрувале на потрошувач-
и т е кредити 

1) На заемобарачите (корисниците на кредит) 
наведени во точ. 3 под I, кредитите им се одобруваат 
во i рп.;;пите па нивната к р е д и т а способност но нај-
и јв скс до % (една четвртина) иа нивната вкупна 
просечна заработка или плана, односно пензија или 
И|1 Ја i ИДИИИa за времето за кое се одобрува кредитот. 

2) Кредитите по овс£Ѓ наредба се одобруваат под 
услов корисникот на кредитот (барачот на заемот) 
да му даде на кредитореi следно обезбедување: 

а) ако корисник на кредитот е лице од точ. 3) 
под I од оваа наредба. — бланко акцепт (меница) со 
потпис на еден кредитно способен жирант и админи-
стративна забрана што е должен барачот на заемот 
да ја издејствува на својата заработка, плата, пен-
зија или инвалиднина во корист на кредиторот; 

б) ако корисникот на кредитот е лице од точ. 
4) под 1 од оваа наредба, — бланко акцепт (меница) 
со потпис на двајца коедитно способни жиранти. 

Кредиторот може од должникот да бара и други 
обезбедувања, особено ако се работи за давање кре-
дити на други физички лица. 

Стоките споменати под б) и в) точ. 1 под II (со 
срок за исплата на коедитот до 2 и 3 години, односно 
до 5 години ако е во прашање иселеник — поврат-
ник), кумеви на кредит, остануваат сопственост на 
кредиторот до конечната исплата на долгот, за што 
должникот е должен на кредиторот да му издаде 
писмена изјава. 

Z ) При одобрувањето на кредитот, кредиторот 
склучува со барачот на кредитот договор за кредит. 
Договорот за кредит треба, покрај другото, да содржи 
и срок и начин за отплата на долгот по одобрениот 
кредит, како и други услови што ги регулираат одно-
сите помеѓу кредиторот и барачот иа кредитот. 

Со договорот за кредит може да се обвеже 
купувачот (корисникот на кредитот) купените стоки 
да не смее да ги продаде нити на друг начин да ги 
отуѓи се' доде,ка во потполност не ќе го исплати дол-
гот настанат од кредитот што му е одобрен. 

V, — Завршни одредби 
1) На кредитите одобрени во смисла на оваа на-

редба Народната банка на ФНРЈ и штедилниците 
наплатуваат камата по важе ките прописи. 

2) На обезбедувањата, молбите и другите испра-
ви, (»сем на мечиците, што се даваат во врска со одо-
брувањето на кредитот во смисла на оваа наредба, 
^е се плаќа такса. 

3) Како вкупна заработка на работниците и слу-
жбениците запослени во стопанството, при оценката 
на кредитната способност, се подразбира просечната 
заработка односно платата остварена за последните 
три месеци. 

4) На државните трговски претпријатија кои во 
смисла на оваа наредба продаваат индустриски стоки 
ка кредит, Народната банка на ФНРЈ ќе им одобрува 
термински кредити до висината на потрошувачките 
кредити одобрени од страна на трговските претприја-
тија. Тераписките кредити претпријатијата ќе ги от-
платуваат опрема договорените срокови за отплата. 

5) Лицето кое како жирант веќе дало потпис на 
нечија меница, исто така може да биде корисник на 
потрошувачки кне тит спрема условите од оваа на-
редб 1. 

в) Потрошувачите кредити за купување огрев 
(дрва и јаглен) се регулираат со одделни прописи. 

7) Исплатните благајни- (за лицата во работен 
однос, пензионери и инвалиди) должни се редовно 
секој месец да ги запираат месечните рати за отплата 

на кредитот и -најдоцна до 8-иот во месецот да му ги 
испраќаат на кредиторот (на банката или на трговско-
то претпријатие) што го одобрил кредитот. 

Претпријатијата, надлештвата, установите и орга-
низациине од точ. 3 под I од оваа наредба, должни се 
да го известуваат кредиторот за сите промени (пре-
местување и ел.) што ќе настанат кај поодделни 
корисници на кредити. 

Во случај на преместување на корисникот на 
кредитот во друго претпријатие (установа, надлештво, 
организација), треба да се извести и новата исплатна 
благајна за обврската на корисникот на кредитот. Но-
вата исплатна благајна ќе постапи натаму спрема 
одредбите на првиот став од оваа точка. 

8) Народната банка на ФНРЈ издава технички на-
патствија за примена на одредбите од оваа наредба, 
доколку се однесува до давањето кредити од страна 
на банката и штедилницата, а« напатствија за трговски-
те претпријатија даваат надлежните државни стопан-
ски органи. 

9) Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за одобрување кредити 
за купување индустриски! стоки и Напатст&и ето за 
извршување на Наредбата за одобрување кредити за 
купување индустриски стоки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/52), како и сите други прописи што се 
во спротивност со оваа наредба. 

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

Бр. 3834 
1 септември 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател -на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет 
со стоки, 

Осман Карабегоѕиќ, е. р. 

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

544. 
Врз основа на точ. 1 од Решението за определу-

вање државните органи надлежни за пропишување 
цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, по предлог 
од Министерот на финансиите на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ ОДНОСНО ИЗВОЗОТ 
Точ. 9 од Наредбата за пресметување цените при 

увозот односно извозот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 36/52) се менува и гласи: 

„9. а) оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува на оние количини стоки што ќе бидат 
увезени односно извезени по купопродавните дого-
вори полноважно склучени почнувајќи од 1 јули 19 
година и регистрирани кај Народната банка на ФНР . 
Народната банка на ФНРЈ ќе издаде потребно и -
патствие за начинот на задолжителното регистриран-е 
на купопродавните договори. Пресметката на цениве 
по овие куп опро давни договори ќе се врши по пре-
писите што. важеле на денот кога односниот купони ** 
давен договор е склучен полноважно, доколку со т; > 
себе« пропис од надлежниот стопански орган не ќе 
се определи инаку. 

б) Веќе извршените пресметки по увозот и изво-
зот до денот на влегувањето во сила на евга наредба 
остануваат подолжни. Увозниците односно извозни-
ците кои сметат дека се они етеми о г 'е изврше-
ните пресметки мс^кат, по исклучок, да и' поднесат 
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на Народната банка на ФНРЈ дополнителна доку-
ментирана пресметка. Дополнителната п р е с м е т а ќе 
се земе во постапка само ако се поднесе заклучно 
до 15 октомвр и 1952 родан а. 

в) Количините на стоките што се увезат односно 
извозат по влегувањето во сила на оваа наредба а по 
кугш1П|рО)Даџиите договори полноважно склучени по-
чнувајќи од 1 јануари 1952 година до SO јуни 1952 го-
дина, увозниците односно извозниците можат да ги 
пресметаат било по прописите што важеле на денот на 
увозното односно извозното царинење, било по 
коефициентите односно по определените и пресметко-
вните цени донесени во смисла на решението од Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ, бр. 3718 од 16 
февруари 1952 година, односно по Нап ат ст в и ето од 
Министерот на финансиите на ФНРЈ бр. 1129 од 16 
јануа.р!1 1952 година, а кои важеле во времето кога е 
полноважно е утучен односниот купонродавен договор. 

г) Количини! е ha. стокиве ипо се извозат по вле-
гувањето во оила на оваа наредба а по купонро-
давните договори полноважно склучени пред 1 јану-
ари 1952 година, извозниците можат да ги пресметаат 
било на начинот предвиден во претходниот став в), 
било врз основа на набавките цени, наг ол ем ени со 
трошшвите до границата, и стварно постигнатине цени 
во странство, со тоа што набавените и подигнатите 
дени да мораат да бидат документирани со фактури 
за набавката и продажбата. 

д) Количините на стоките што се увозат по вле-
гувањето во сила на оваа наредба а по куполродавни-
те договори полноважно склучени пред 1 јануари 1952 
година, увозниците ќе ги пресметаат било по пропи-
сите што важеле на денот на увозното царинење, било 
по коефициентите донесени во смисла на Решението 
од Министерот на финансиите на ФНРЈ, бр. 3718 од 
16 февруари 1952 година. 

г) При пресметувањето на цените на оние коли-
чини стоки што се увезени односно извезени во 
смисла на ставот в), г), и д) од оваа точка, увозни-
ците односно извозниците се должни да и' ги подне-
сат на Народната батака на ФНРЈ сите документи што 
ќе ги определи таа како потребни за докажување дека 
односниот купопродавен договор е навистина полно-
важно склучен - пред 1 јули 1952 година. 

е) За пресметување на цениме по увозните и 
извозните работи склучени почнувајќи од 1 јули 1952 
година престанува да важи Решението за цените на 
суровините, пол упр одводите и производите од увозот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52), Списокот на 
коефициентите за пресметување на увозните дени од 
ст. 2 точ. 3 на тоа решение, како и сите други про-
писи што се во спротивност со оваа наредба." 

Бр. 2951 
б септември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

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

545. 
Врз основа на чл. 8 од Уредбата за придонесот 

за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/52), а во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА НАРЕД-
БАТА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 

ЗАПОСЛЕНИ КАЈ РАБОТИ СО ПОЛЕДЕЛСКИ 
МАШИНИ 

Во Наредбата за социјално осигурување на ли-
пата запослени кај пао оти со поледелски машини 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/47) с е менуваат 
следните одредби: 

Во точ. 4 во вториот став зборовите износ од 
64 динари на ден" се заменуваат со зборови „износ 
од 215 динари на ден." 

Точ. 6 се менува и гласи: 
.„Придонесот за социјално осигуруваше и а лицата 

обврзани на колективно осигурување се плаќа по ра-
ботен ден и спрема" погонската сила на машината, без 
обзир на бројот на занос лепите работници, во следни 
износи: 

1. — За обични вршачки гарнитури, ако е упо iре-
вена погонска сила 

-а) до 3 НР 87 дин« * 
б) више од 3 до 5 „ 238 „ 
в) „ „ 5 до 10 w 205 „ 
г) „ „ 10 до 15 „ 309 „ 
д) „ ,, 15 до 25 „ 430 „ 
ѓ) „ „ 25 НР 517 „ 

И. — За- вршачки гарнитури со автоматско ста-
вање . или со елеватор или со преса за слама, ако е 
употребена погонска сила 
а ) до 3 НР 50 дин. 
б) више од 3 до 5 „ 104 „ 
в) „ „ 5 до 10 „ 171 „ 
г) „ „ 10 до 15 „ 275 „ 
д) „ „ 15 до 25 „ 380 „ 
ѓ) „ „ 25 НР — 480 „ 

Ш. — За вршачки гарнитури со автоматско ста-
вање и со елеватор или со преса за слама, ако е уно* 
треб ена погонска сила 
а ) до 3 НР 34 дин. 
б) више сид 3 до 5 „ — 87 „ 
в) „ „ 5 до 10 „ 155 „ 
г) „ „ 10 " до 15 „ 259 „ 
д) „ „ 15 до 25 „ 363 „ 
ѓ) „ „ 25 НР 464 „ 

IV. — За вршачки гарнитури „Комбајн" што вр-
шат наедно работа на косачки се плаќа придонесот 
од точ. III намален за 20%. 

V. — За поледелски машини за обработка на зем-
е ш плодови (машини за чистење жита, машини за 
ронење пченка, преш за слама, дробилки за арна, 
сечалки за фураж и ел.) се плаќа на име придонес 
по работен ден 40 динари. 

VI. — За поледелски машини за обработка на 
земја (механимирани плугови, сеачки, ковачки, гра-
билки и ел.) се плаќа на име придонес по работен 
ден 20 динари. 

VII. — За машини за преработка млеко (сепара-
тори и ел.) се плаќа на име придонес по работен ден 
7 динари. 

Придонесот се одмерува според ефективната сила 
употребена за погон на вршачката машина, а не спо-
ред силата што може да ја развие употребениот мо-
тор воопшто. 

Ако за погон на вршачка се употребува постојано 
или времено сила од добиток, на име придонес се 
плаќа за таква вршидба по работен ден 67 динари/ 

Во точ. 8 во првиот став се замнеуваат зборовите: 
„на надлежната филијала на државниот завод за со-
цијално осигурување" со зборови „на надлежниот за-
вод за социјално осигурување на околната (градот)." 
Во вториот став се менува втората реченица и гласи: 
„Овие податоци претходно ги заверува органот на 

- народната власт при кого е пријавено вршењето на 
работата." 

Во точ. 10 првиот став се брише, а во вториот 
став се менува „1947" во „1952". 

Се внесува нова точка 11, која гласи: 
„ И ) Со оваа наредба се ставаат вон сила одред-

бите под а) и б) на точ. 2 од Решението за продол-
жување важноста на поодделните досегашни прописи 
за социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31 /50)." 

Точ, И с г ну?.;1 гоч. 12, и гласи: „Оваа наредба 
Влегува во с и п со на о ч а ј у в а њ е т о во „Слу-
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»белиот лист на Федеративна Народна Република Ју-
гославија" 

Бр. 11312 
23 август 1952 година 

Го застапува 
Претседателот на Советот за народно 

здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ 

Министерот на Владата на ФНРЈ, 
Генерален секретар, 

Љубодраг ѓуриќ, е. p. 
Согласен, 

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

546. 
Врз основа на чл. 13 од Уредбата за надокнадите 

на работниците и службениците на стопанските орга-
низации за време на отсуствување од работа („Слу-
жбе« лист на ФНРЈ", бр. 27/52), а во согласност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАДОКНА-
ДИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА 
ОТСУСТВУВАЊЕ ОД РАБОТА 

1. Уредбата за надокнадите на работницине и 
службениците на стопанските организации за време 
на отсуствување од работа се однесува до работни-
ците и службениците запослени во стопанските прет-
пријатија, стопанските здруженија, задругите, задру-
жните и општествените организации, како и до работ-
ичките и кам ест екипите запослени кај приватните ра>-
6отода®ци. 

2. Како надокнада во смисла на- споменатата 
уредба се подразбира: 

а) за работниците и службениците во стопан-
ството: износот предвиден со определениот тајрифен 
став во тарифниот правилни«' за редовно работно 
време, без обзир на фактичната заработка; 

б) за .работниците и службениците на задругите: 
платата предвидена со индивидуалниот или' колектив-
ниот договор; 

в) за работниците и службениците на задру-
жните и општествените организации: редовната плата; 

г) за работниците и наместениците запослени 
ка ј приватни работодавци: платата што е определена 
со колективниот договор. 

3. Надокнадите на работницине, п а м е т н и ц и т е и 
службениците на »сена вежба, како и надокнадите 
при заминување на отслужување на редовниот вое« 
срок, за време на вршење против авионска или про-
тивпожарна заштита и за време додека се во »притвор 
или во истражен затвор (чл. 10 од Уредбата за -на-
докнадите на работниците и службениците на стопан-
ските организации за време на отсуствување од ра-
бота) ги исплатуваат претпријатијата, стопанските 
здруженија, задругите, задружните и општествените 
организации и приватните работодавци. 

Рефундациј&та на исплатените износи на 0'В,пе на-
докнади на претпријатијата, на стопанските здруже-
нија на задругите, задружните и општествените орга-
низации, односно на приватните работодавци, ја врши 
Народната банка на ФНРЈ, и тоа: 

а) за лицата на воена вежба« и за лицата при 
заминување на отслужување односно дослужување 
на воениот срок на терет на сметката бр. 800785. 

Паричните средства за исплати во оваа сметка ќе 
ги стави на располагање на Народната банка на 

ФНРЈ — иа Главната централа, сојузниот буџет; 
б) за лицата на вежба на ПАЗ — на терет на 

сметката бр. 804784; 
в) за лицата во истражен затвор односно при-

твор на терет на сметката* бр. 801783. 
Паричните средства за исплати по сметките под 

гон, б) и в ) ќе и1 ги стави на располагање на Народ-
ната банка на ФНРЈ — на централата за народната 
република, републичкиот буџет. 

4. Со цел за рефундација на исплатените надок-
нади на р а б о т н и ц и , намесгениците и службениците 
(чл. 10 од уредбата), претпријатијата, стопанските 
здруженија,- задругите, задружните и општествените 
организации и приватните работодавци должни се да 

»И' ги поднесат на. Народната банка на ФНРЈ одно-
сните барања за рефундација со следни документи: 

A) за рефундација на исплатените надокнади на 
работниците, наместениците и службениците на воена! 
вежба: 

а) потврда од воената установа за тоа колку 
време односниот работник, изместени« или службеник 
провел на воена вежба засметува јќи го потребното-
време за заминување и враќање од воена вежба; овие 
потврди вое,пите установи се должни да ги испраќаат 
до претпријатијата, стопанските здруженија-, задруги-
те, задружните и општествените организации и до 
приватните работодавци редовно секој месец; 

б) заверен извод од платниот список за виси-
ната на тарифниот став (односно платата) на лицата 
што се наоѓаат на воена вежбо; за лицата запослени 
кај приватни работодавци уште и потврда од органот 
на социјалното осигурување за тоа кога односното 
лице е пријавена за социјално осигурување и кога 
влегло на работа, како и износот на пријавената плата. 

Работниците и и ест епици те запослени кај при-
ватните работодавци, како услов за правото на оваа 
надокнада, мораат да имаат уште и работен стаж од 
нај<малу еден месец до приемот на поканата за воена 
вежба'. 

Б) За рефундација на исплатените надокнади —* 
едномесечни принадлежности на« работниците, наместе-?, 
ни ци те и службениците на отслужување на редовниот 
воен срок: 

а) потврда од воената установа за тоа дека ра-
ботникот, наместеникот или службеникот стапил на 
отслужување односно дослужување на воениот срок 
и датум кога настапил; 

б) завере« извод од платниот списо« за ишла* 
тената надокнада (приНадлежности за идните 30 дена) 
на работниците, иамеетениците и службениците пови-? 
кани на отслужување на редо(зниот воен срок, со пот-
врда дека односното лице и Mia на денот кога ја при-
мило поканата работен стаж од најмалу два месеца 
кај дотичнога, претпријатие (работодавец); за лицата 
запослени кај приватни работодавци уште и потврда 
од органот за социјално осигурување за тоа кога од-
носното лице е пријавено за социјално осигурувања 
и кога влегло на работа, како и висината на пријаве-
ната плата. 

B) За рефундација на исплатените надокнади на 
работниците, наместениците и службениците за време 
на вршењето на службата на про ти в авионска и про-
тивиожарна заштита: 

а) потврда од органот за внатрешни работи за 
Бремето (во чаоовиЈ на траењето на вршењето на 
оваа служба од страна на односното лице; оваа пот-
врда му се издава на работникот, навест е пикот илц 
службеникот веднаш по завршената служба во про-
ти в авионска та или противпожарната заштита; 

б) заверен извод од платниот список за виси-
ната на а арифи«от став (односно платата) на работ-
никот, наместеникот и службеникот; 

Г) За рефундација на исплатените надокнади на. 
работниците, наместениците и службениците за време 
додека се наоѓаат во притвор или во истражен затвор; 

а) потврда (или извештај) од надлежниот др-
ж а в и орган што го донел решението за притвор или 
ис:ражен затвор дека логичниот работник намештеник 
или службеник е лишен од слобода т. е. извештај за 
датумот кога односното лице е ставено во притвор 
ИЛИ' истражен затвор и колку време провел во истиот; 

б) заверен извод од платниот список за виси-
ната на тарифниот став (односно платата) на логич-
кото лице, а кај приватен работодавец потврда од 
органот за социјално осигурување од точката 4 А 
под б). 

5. При заминувањето на воена вежба, односно на 
отслужување или дослужување на редовниот воен 
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срок, работникот, наместени кот или службеникот « 
должен од своето претпријатие (стопанско здружение, 
задруга, задружна или општествена организација), да 
земе потврда за вишната на тарифниот став (одно-
сно платата) што ја имал на денот на приемот на по-
каната за воена вежба или поканата- за отслужување 
односно дослужување на редовниот воен еро« во од-
носното претпријатие (стопанско здружеше, задруга, 
задружна и општествена организација). Работниците 
и наместениците запослени кај приватни работодавци 
поднесуваат потврда од органот за социјално осигу-
рување од точ. 4 А под б). Оваа. потврда должен е 
работникот, наместени кот или службеникот да и' ја 
предаде на воената установа при« стапувањето На от-
служување на редовниот воен аро« односно при ста-
нување на воена вежба. 

6. Ако работникот или службеникот е отстранет 
од работа а не е ставен во притвор или истражен 
затвор, односната надокнада паѓа на терет на прет-
пријатието (стопанокото здружение, задругата, задру-
жната или општествената организација) што го до-
нело решението за отстранување од работа. 

7. На работниците, наиместениците и службениците 
«а кои по Уредбата за надокнадите на работниците и 
•службениците на стопанските организации за време 
на отсуствување од работа им припаѓа односната на-
докнада, а имаат право на детски додаток, идо при-
паѓа овој постојан додаток на деца во полн износ. 
Детскиот додаток на односните лица им се исплатува 
заедно со другите примања по п о с т о ј и т е прописи. 

8. Од надокнадам, која им се исплатува на работ-
ниците, наместениците и службениците за време на во-
дената -вежба како и во случај на заминување на от-
служување односно дослужување на воениот срок, 
се исплатува 27% во бонови' за купување индустри-
ски стоки со 80% попуст. На ист начин се исплатува 

4И надокнадта на лицата ставени во притвор или истра* 
жен затвор кога во смисла на ст. 2 чл. 6 од уредбата 
еш се исплатува вториот дел од надокнадеа со тоа-
што во пресметката за исплата во бонови се засме-
туваат обата дела на над оки алата. 

9. На работниците, намеотсниците и службеници-
те, кои поради одзив ање на поканата од органите на 
народните односно воените власти отсуствуваат од ра-
бота во редовно работно време, ќе им исплатуваат 
надокнада за загубеното време по овие работи нив-
ните претпријатија (стопанските здруженија, задру-
гите, задружните и општествените организации) со 
тоа што рефундацијата на исплатените износи на од-
носната надокнада ќе ми ја: врши Народната банка на 
ФНРЈ. Исплатените износи Народната банка на ФНРЈ 
ќе ги пресмета од буџетот на установата) односно ор-
ганот што ја упатил -поканата. 

За оваа цел на Народната банка на ФНРЈ мораат 
•да и' се поднесат со односното барање за рефунда-
ција следните документи: 

а) потврдата од органот на народната односно 
воената власт за време (во часови) за- кое работни-
кот, п а м е т н и к о т или службеникот морал да изостане 
од работа во врска со оваа покана; 

б) заверен извод од платниот список за виси-
ната на тарифниот став (односно плата) на дотич-
нога лице, 

10. Надокнадите на работниците, н а м е т н а т и т е и 
Службениците за време на учеството во работата на 
народните судови како судии поротници или за вре-
\it на вршењето должноста сведоци, вешти лица, 
Толкувачи! или Слично, кај судовите или кај другите 
државни органи, ги исплатуваат судовите односно 
•државниов орган кај кого. работникот односно слу-
жбеников ја извршил јавната должност. 

Мешаната на надокнадата по претходниот став се 
fcpuitt врз основа на заверениот извод од платниот 
Спасоќ за висината на тарифниот став (односно пла-
тата^ за дотичите лица. 

Претпријатието е должно на работникот односно 
службеникот да му издаде заверен извод од платниот 
список при заминувањето в суд »поради вршење јавна 
должност. . 

Работниците и намеетешците запослени кај при-
ватни работодавци ја докажуваат висината.-на платата 
со потврда од органот за социјално осигурување од 
топката 4 А под б) . 

11. Надокнадата од точ. 9 и 10 им припаѓа на ра-
ботниците, иаместенивдите и службениците за сето-
време на отсутноста од работа поради одзивање на 
поканата од органите на народните или воените вла-
сти односно вршењето на воената должност, подра-
збирајќи го тука и времето што "е потребно за зами-
нувале поради вршење на овие должности и доаѓање 
во претпријатието, надлештво™ или установата. 

Оваа надокнада се Исплатува само во пари. 
12. Надокнадата »на работниците, наместеницше it 

службениците за време на отсуствување то од работа 
поради вршење должноста на сведок, вештак или тол-
кувач во судската граѓанска постапка с е исплатеа 
исклучително од износот што го положила во судот 
за таа цел приватната странка (парничната странка-, 
бајрачот на извршувањето односно извршеникот, уче-
сникот). 

13. Прописите за надокнада на трошковите на све-
доците, вештите лица и на толкувачите во кривичната 
постапка, како и прописите за исплатување на днев-
ниците и надокнадите на трошковне на судиите-по-
рот-ници ќе се применуваат и натаму во поглед на 
надокнадата на патните трошкови за прехрана и но-
ќевање, а во, поглед на надокнадата за загубената за-
работка односно за загубената дневна плана само до-
колку не се во опро т и н ост со Уредбата за надокна-
дите на работниците и службениците на стопанските 
организации за време на отсуствување од работа 
како и со ова напатствие. 

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

Бјр. 12233 
30 август 1952 година 

Го застапува 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседателот на Советот за народно 
здравје и социјална политика, 

Министерот на Владата, на ФНРЈ 
Генерален секретар, 

Љубодраг ѓуриќ, е. р. 
Согласен, 

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

547. 
Врз основа на точ. 2 од Решението за определу-

вање државните органи надлежни за пропишување 
цени и тарифи („Службен лист ria ФНРЈ", бр. 39/52) 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ЗА 

ПРЕВОЗЕЊЕ ХРАНА ЗА ДОБИТОК 

1) Во внатрешниот железнички, поморски и речен 
сообраќај воѕарииските ставови за превозење храна 
згг добиток се намалуваат: 

а) за 75% кај превожење: сено, луцерка, детелина, 
слама, трева, плева, пченкојиа, шушкојна, лисје, такви 
сурови резанци, репа за храна за добиток, отпадоци 
од шеќерна репа, корење за храна за добиток; 

б) за 50% кај превозење: трици, желади, уљени 
погачи, суви« резанци од шеќерна, репа, отпадоци од 
пивари, остатоци при изработка на старски уља, ме-
шана храна за добиток, брашно од риби, брашно од 
месо, К Р В Н О брашно и од кречњак. 

2) Намалените тарифни ставови од претходната 
точка важат само за горево-зење пратки на храма за 
добиток на државните трговски и задружни претпри-
јатија и единиците на Југословенската наредна армиЈЗ.. 

3) Ова решение ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
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Народна Република Југославија" до 30 април 1953 
година.. 

Бр. 308 
3 септември 1952 година 

хМ'Инистер на Влада га на ФНРЈ 
Претседател т а Ст ои а немиот совет, 

Борис Кидрич, е. ip. 

548. 
Врз основа на точ. 1 од Решението за определу-

вање државните органи надлежни за пропишување 
цени и тарифи („Службен лист на ФНРЈ', бр. 39/52), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАВНИ 
ДЕМИ НА МАЛО НА ПООДДЕЛНИ ВИДОВИ ЦИГА-

РИЊА ОД ПОРАНЕШНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
1) За долу наведените видови цигарида од по-

ранешното производство, што ќе се затекнат во 
трговската и угостителската мрежа како непро да дени 
к а денот на влегувањето во сила на ова решение, се 
определуваат следни единствени продавци цени на 
мало: 

- Динари 
за 20 

парчиња 
„Јадран1 ' — — — — — — 50 
„Струмица" — — __ __ — — — 40 
„Неретва" — — — — — — — 40 
„Македонија" (старо пакување) — — 40 
„Херцеговина" — — — — — — 40 
„Триглав" — — — — — — — 40 
Пригодни цигарида на НОВ — — — 40 
Пригодни цар,иња на ГО-годишнината 

(„Босна", „7 јули") — — — — — '40 
Пригодни цигарида на ЈАТ — — — 40 
Пригодни цигарида на ПАЗ — — — 40 
Пригодни цигариња „Олимпијада" -т- — 40 
„Блед" (25 парчиња) — — — — — 30 
„Романија" — — — — _ — 30 
„Козара" — — — — — — — — 30 
„Оглед V, VI" — — — — _ 30 
„Дурмитор" — — — — — — — 25 
„Оглед III" — — — — — — 25 
„Космај" — — — — — 20 
Горните цени важат на целата територија на Фе-

деративна Народна Република Југославија. ѕ 

2) За другите видови цигарида , како и за ци-
гарите, тутунот и книгите за цигари остануваат во 
сила цените од Решението за намалувањето на един-
ствените пролазни цени на мало за тутун и тутунски 
преработки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/52), 

3) Претпријатијата на трговската и угостителската 
мрежа имаат право на надокнада ((регрес) -на разли-
ките помеѓу порано определените единствени про-
давци цени на мало и намалените единствени про-
даним; цени па мало од точ. 1 на ова решение, и тоа 
за сите оние количини на споменатите видови цига-
р и д а од поранешното производство што ќе се за-
текнат кај нив како непродадени на денот на влегу-
вањето во сила на ова решение. 

Надокиадата (регрес) од претходниот став ќе ји' 
се одобрува на т скука та сметка на претпријатијата 
на трговската и угостителската мрежа, а на терет на 
сметката бр. 800485 — „Разлика на 'Намалувањето на 
цените на тутун и тутунски преработки". 

Со цел да се оствари надокнадата (регресот) од 
претходните ставови, претпријатијата на трговската и 
угостителската мрежа должни сг лп извршат попис 
на загасите на споменатите видови цпгариња од по-
ранешното производство што ќе се затекнат ка ј нив 
како непро да лени на летот на влегувањето во сила 
на ова решение. 

Што се однесува го гртг^њ^то ттп пописот, до 
поднесувањето тт остварувањето барањето за на-
докладата (регпсс) ќе се претепуваат прописите од 
Нашатстигето за ' w r - - ? , :т регресот па 

.ЈШД2Ж21.е г:то с:сст:'г:~2 дп <г: осе; c:\yj: ње то пд 

цените на стоките затечени во трговската ^ р е ж а и 
доради променувањето цените на услугите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/50) и изменувањата ти 
дополнувањата на ова напатствие („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/51), со т о а . што барањето за надо-
кнада (регрес) да се поднесе најдоцна во срок од 
30 дена по влегувањето во сила на ова решение. 

4) Ова решение влегува во сила нд 15 септември 
1952 година, кога за наведеним видови цигариња од 
поранешното производство престануваат да важат 
цените од Решението за намалувања па единствени ге 
цени во продажба на мало на поодделни видови цига-
риња од поранешното производство („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 32/52) и од Решението за намалување 
на единствените продавни цени па мало на тутун и 
тутускн преработки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
41/52). 

Бр. 4175 
9 септември 1952 година 

Белград 
Министер иа Влада га на ФНРЈ 

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

549. 
Врз основа на чл. 18 од Уредбата за стручните 

школи („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 39/52), а во со-
гласност со Министерот на финансиите па ФНРЈ и со 
Претседателот на Сспанскпот совет на Владата на 
ФНРЈ, донесувам -

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА УЧЕНИЧКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ 
НА СТРУЧНИТЕ ШКОЛИ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА 

1) Ученичките работилници (работилница) ша 
стручните школи со практична обука се составен з.ел 
о д овие школи, а работат по принципите што важат 
за претсметковните установи со самостојно финанси-
рање (Основна уредба за установите со самостојно 
финансирање — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/52). 
Ови работилници (работилишта) имаат одделна прет-
сметка на приходите и расходите. 

2) Во приходите на- ученичките работилници (ра-
ботилишта) на овие* школи влегуваат: приходите што 
ќе се остварат од продажбата на производите на 
ниските работилници, приходите што ќе ги наплати, 
уче-ничката работилница од претпријатијата и од дру-
ги лица за извршени услуги, приходите што ќе m 
наплати ученичката работилницата од претпријатието 
за остварениот ефект на учениците на практичната 
работа во .претпријатието, како и потребните дотации 
од основачот на школата, доколку работилницата (ра-
бо ти ли штето) не може да ги подмири своите расходи 
со сопствени приходи. Дотацијата се предвидува во 
претсметката на школата. 

Народниот одбор на околијста (градот) односно 
републичкиот' орган надлежен за просветните, науч-
ните и културните прашања може на претпријатија!;?, 
на околиските и републичките стопански комори и на 
стопанските здруженија, што се оснивачи на овие 
школи, да им даде дотација за да го покријат вишо-
кот на расходите над приходите на ученичките рабо-
тилници (работилница) . Висината и условите за ко-
ристење на оваа дотација можат да се определат и со 

,писмен договор помеѓу оснпвачот и органот што ја 
дава дотацијата. 

3) Како расходи на ученичките работилници (ра-
ботплишта) се сметаат средствата за издршка на уче-
ничките работилници и тука спаѓаат: набавка на 
материјали и ситен алат, поправање машини, награди 
на учениците, плаќање на електрична енергија, набав-
ка на работни« облекла на учениците, набавка на 
огрев, одржување на чисто гата, осигурување на. згра-
дите и инвентарот, плати па работниците запослени 
во ученичките работилници и други расходи сврзани 
непосредно за работата на ученичкога работилница. 

Платите на учители!е по практична настава не 
влегуваат во расходите на ученичка^, работилница 
(ртСветилиште), туку одат на неред на претсметката 
гл приходите и расходите ца школата. 
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4) Вишокот на приходите што ќе го оствари уче-
ничката работилница (работилиште) во текот на го-
дината ќе се употреби и тоа: 20% се внесува во фон-
дот за наградување и расподелба на учениците, на 
работниците, и учителите по практична настава, 20% 
з о фондот на сопствените инвестиции на школата, 
а остатокот се уплатува во корист на оснивачот 
односно органот што ги дава потребните средства за 
урамнотежување на претсметката на приходите и 
расходите на ученичката работилница (работилиште). 

Вишокот на приходите на ученичките работилници 
(работел ишта) се постигнува со остварување вишокот 
на сопствените приходи над планираните или со нама-
лување расходите во однос на расходите планирани 
со претсметката, ако се постигнало ова намалување со 
подобра организација на работењето и со намалување 
на трошковне , со тоа што и со вака намалени ра-
сходи се оствариле наполно сите задачи и подмириле 
сите потреби • предвид ени со предом елката. 

Републичкиот орган надлежен за просветните, 
научните и културните прашања во согласност со 
министерот на финансиите, на народната република 
ќе донесе прописи за употреба- на средствата од фон-
довите наведени во ст. 1. 

5) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 6511 
8 септември 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука 
и култура, 

Родољуб Чолаковић е. р. 
Согласни: 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

550. 
Врз основа на чл. 13 тсч. д) од Законот за здру-

женијата, соборите и другите јавни собранија, а по 
исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 на 
истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОБИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО 
НА ЗДРУЖЕНИЕТО ^ ^ ч и Т Е ОФИЦЕРИ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува, според поднесените правила и про-
грама на работата, основањето и работењето на 
Здружението на резервните офицери на Југославија г 

со дејноста на територијата на Федеративна Народна 
Ре публика Југо славија. 

Бр. 12392 
18 август 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

551. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-

леграфско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е III Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧА! ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ 
МАРКИ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА МОРНАРИЦАТА 19SV 

ГОДИНА 
На 10 септември 1952 година ќе се пушти во те-

чај серија пригодни поштенски марки по повод Денот 
на морнарицата. 

Серијата на овие марки содржи три вредности, и 
тоа: 

1) марка од 15 динари темнокарминцрвена боја. 
Сликата на марката претставува пејсаж на Сплит; 

2) чмар ка од 28 динари, темнокостенова боја 
Сликата на марката претставува снимка на уметнички 
релјеф на барка со морнари што ја симболизиру 
морнарицата; 

3) марка од 50 динари, темно зелена боја. Сликат# 
на марката претставува пејсаж на Св. Стефан (Црно-
горско Приморје). 

На сите марки од оваа серија стои натпис „ФНР 
Југославија" — со латиница и „Дан морнарице 1952u 

— со ќирил ица. 
Овие марки ќе се продаваат кај сите поголеми 

пошти додека не ќе се потрошат, .а за франк ирање 
на поштенски пратки ќе важат неограничено време, 
односно додека не се донесе решение за нивното по-
влекување од течај. 

Бр. 11453 
19 август 1952 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштите* 
Никола Милановиќ, е. р. 

552. 
Врз основа на чл. 5 од Законот за поштенско-те-

леграфско-телефонсхата тарифа, донесувам 

Р Е 1Л Е Н h 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА 

МАРКА ПО ПОВОД ПРВАТА ЈУГОСЛОВЕНСКА 
ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ ИЗЛОЖБА ВО БЕЛГРАД 
На 14 септември 1952 година ќе се пушти во те-

чај пригодна поштенска марка од 15 динари по по-
вод одржувањето на Првата југословенска фнлатели-
стпчка изложба во Белград. 

Марката е во костеновољубичеста боја, Сликата 
на марката претставува пејсаж на Белград од XVI 
век. 

На горниот дел од марката, над сликата, стои 
натпис „Федеративна Народна Република Југославија'4 

и под тоа одлево во една врвца „Београд XVI век" 
— се4 со ќирилица, а оддесно грбот на Белград. На 
долниот дел од марката стои: „I Југословенска фила-
телистичка изложба у Београду 1952" и лево над тоа 
„15 дин." — се4 со латиница. 

Оваа марка ќе се продава само на поштенскиот 
шалтер во просториите на Филателистичката изложба 
во Белград, а за франкирање на поштенските пратка 
ќе важи неограничено време, односно додека не се 
донесе решение за нејзиното повлекување од течај. 

Бр. 11454 
19 август 1952 година 

Белград 
Директора 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, р. 

553. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 

стандарди, сојузните прописи за квалитетот на произ-
водите и за производителите спецификации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 

ЗА ВИЈЦИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат југословенски стандарди: 
Вијци за оплата 
Изработка 1 — Метрички навој 

М10 до М16 JUS М.В1.190 
Вијци со висока нарецкан^ глава 
Изработка 3 — Метрички навој 

Ml до М10 JUS М.В1.2С0 
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Видон со ниска маракана глава 
Изработка 3 — Метрички навој 

Ml до М10 JUS М.В 1.201 
Виј ци со прстенаста глава 
Изработка 2 — Метрички навој 

М8 до MlOO JUS М.В1.210 
Вијци со увце 
Изработка 2 — Метрички навој 

М5 до М36 JUS М.В 1.220 
Вијци со крилеста глава 
Изработка 1 — Метрички навој 

М2 до М24 JUS М.В1.230 
Вијци со тристрана глава 
Изработка 3 — Метрички навој 

М4 до М24 JUS М.В1.240 
Судрени вијци со конична глава 
Изработка 1 — Метрички навој 

Мб до М10 JUS М.В1.250 
Сво рил вијци за завртување в 

челик 
Изработка 3 — Метрички навој 

МЗ до М52 и М18 X 1,5 до 
М52 X 3 JUS М.В1.260 

Сворни вијци за завртување во 
леано железо 

Изработка 3 — Метрички навој 
МЗ до М52 и М18 X 1,5 до 
М52 X 3 JUS М.В1.261 

Св ори и вијци за завртување во 
леони метали и нивни легури 

Изработка 3 — Метрички навој 
МЗ до М24 JUS М.В1.262 

Завртни вијци со шестозрака 
дупка 

Изработка 3 — Метрички навој 
Мб до М24 JUS М.В1.270 

Заветни вијци со шестострана 
дупка и со шилок 

Изработка 3 — Метрички навој 
Мб до М26 V JUS М.В1.271 

Заврши вијци со шестострана 
дупка и со цилиндричен за-
вршок 

•Изработка 3 — Метрички навој 
Мб до М24 JUS М.В1.272 

Завртни вијци 
Изработка 3 — Метрички навој 

Mi до М20 ' JUS М.В 1.280 
Гранични виши 
Изработка 3 — Метрички навој 

Ml до М20 JUS М.В1.281 
Заврши виј ци со шилок 
Изработка 3 — Метрички навој 

Ml до М20 JUS М.В1.290 
Завртил вијци со цилиндричен 

завршок 
Изработка 3 — Метрички навој 

М2 до М20 JUS М.В1.291 
Ви*јин за наварување 
Изработка 1 — Метрички навој 

Мб до М48 JUS М.В1.300 
Сидрени вијци 
Изработка 1 — Метрички навој 

М24 до МШ) JUS М.В1.310 
Вијци за дрво со шестострана 

глава 
Изработка 1 — Пречник 6 мм 

до 20 mm JUS М.В1.500 
Вијци за дрво со впуштена глава 
Пречник 1,7 до 8 mm JUS М.В1.510 
Виј ди за дрво со впуштена со-

чиваста глава 
Пречник 1,7 ми до 8 mm JUS М.В1.520 

Вијци за дрво со полутркалеста 
глава 

Пречник 1,7 мм до 8 mm JUS М.В1.530 
2. Ова решение влегува во сила со денот на обја-

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

Бјр. 78 
27 август 1952 година 

Белград 
За- Претседателот 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
Бранислав Станковим, с. р. 

.Советот за народно здравје и социјална политика 
на Владата на ФНРЈ по извршеното сравнуваље со 
изворниот текст установи дека во текстот на Второто 
напатствие за спроведување на Уредбата за оснивање 
завади за социјално осигурување и за временото 
управување со средствата за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/52), се поткрала 
долу наведената грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ВТОРОТО НАПАТСТВИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ВРЕМЕНОТО УПРА-

ВУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Вс точ. 4, петтиот ред озгора, место „чл. 30 ст. 
2" треба да стои „чл. 39 ст. 2". 

Од Советот за народно здравје и социјална по-
литика на Владата на ФНРЈ, 4 септември 1952 година'. 

С О Д Р Ж А Ј 
Страна 

- 809 

810 

543. Наредба за потрошувачите кредити 
544. Наредба за изменување на Наредбата за 

пресметување на цените при у возот ол н о-
сно извозот — 

545. Наредба за изменувања и дополнувања на 
Наредбата за социјално осигурување на 
лицата запослени кај работи со поледелски 

. , машини — — — — — 
,54«. Напатствие за применување на Уредбата за 

надокнадите на работниците и службени-
ците на стопанските организации за време 
на отсуствување од работа — 

547. Решение за намалување на тарифните ста-
вови за превозење храна зџ добиток 813 

548. Решение за намалување единствените про-
лазни цени на мало на поодделни видови 
цигариња од поранешното производство — 

549. Решение за работењето на ученичките ра-
ботилници на стручните школи со прак 
тичи а обука 

550 Решение за одобрување оснивање™ и ра-
ботењето на здружението на резервните 
офицери на Југославија — — 

551. Решение за пуштање во течај пригодни 
поштенски марки по повод Денот на мор-
нарицата 1952 година — 

552. Решение за пуштање во течај пригодна по-
штенска марка ло повод на Првата југосло-
венска филателистичка изложба во Белград 815 

553. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за вијци 815 

Поправка на Второто напатствие за спроведу-
вање ^ на Уредбата за оснивање заводи за 
социјално осигурување и за временото 
управување со средствата за социјално оси-
гурување 816 

812 

814 

814 

815 

815 
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