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10. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог на Министерот на сао-
браќајот на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А К А Т Е Г О Р И З А Ц И Ј А Т А НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА 

1. Со оглед на значењето на патиштата за стопан-
ската и културната изградба на земјата, јавните па-
тишта се делат на: 

а) патишта од I ред, кои што по правило врват 
низ две или повеќе народни републики, меѓусебно 
Изврзуваат важни стопански подрачја и стопански 
центри на територијата на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија и се спојуваат со патиштата на 
Соседните земји; 

б) патишта од II ред, што врват по подрачје на 
една народна република и како такви имаат особено 
саобраќајичо значење за народната република или за 
покраината; 

г.) патишта од III ред, што врват по подрачје 
па една или повеќе околии и како такви имаат локално 
собраќајно значење за една или за повеќе околии; 

г) патишта од IV ред, што врват по подрачје 
на еден или повеќе месни народни одбори и како 
(Такви имаат претежно местно саобраќајно значење. 

2. Патиштата од I ред определени се во приложе-
ниот список на патиштата од I ред, што е составен 
дел од ова решение. 

Патиштата од II ред ќе ги определат владите на 
народните републики во срок од 2 месеца од влегува-
њето во сила на ова ренГеиие. 

Патиштата од III и IV ред ќе ги определат над-
лежните народни одбори во согласност со повисокиот 
народен одбор во срок од 2 месеца од денот на вле-
гувањето во сила на решението на владата на народ-
ната република 8а патиштата од II ред. 

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

Бр. 5933. 
28 ноември 1950 година 

Белград / 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на саобраќајот на ФНРЈ, 
Влада Зечевиќ, с. р. 
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'' 1, Бугарска гра.ница - Неготин - Мајдакпек - По-
жаревац - Смедерево — Београд — Земун — Ср. 
Митровица - Брод - Новска - Загреб - Љуб-
љана - Подкорен — аустриска граница 

1а Пожаревац - В. Градиште — Голубац - Д. Ми-
лановац — Текија — Кладово 

2. Мађарска граница - Хоргош — Суботица — Нови 
Сад — Београд — Крагујевац - Ниш — Пирот — 
Цариброд — бугарска граница 

3. Румунска граница — Ваши - Вршац — Београд 
— Лазаревац — Ваљево — Лозница — ЗБОРНИК 
— Власеница — Подроманија — Сарајево — Ко-
њиц — Рама — Прозор — Бугојно — Лиено — 
Сплит — — 

јЗа Уљма (врска со патот бр. 3) — Стража — Бела 
Црква — Врачев Гај — румунска граница 

36 Рама (врска со патот бр. 3) Мостар - Метковиќ 
(врска со патот бр. 12) 

4. Крагујевац — Ранковиќево — Ратка — Митровица 
— Пришти,на — Штимље —- Скопје — Титов Ве-
лес — Градско — Гевгелиј,а — грчка граница — 

4а Ратка — Н. Пазар — Рожај — Иванград (Беране) 
— Слијепач мост (врска со патот бр. 6) 

46 Штимље — Призрен — албанска граница 
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5. Кладеше — Неготин — Зајечар — Ниш — Леско-
вац — Куманово — Скопје — Тетово — Дебар — 
албанска граница — 

5а Топл. Кочане — Прокупље — Куршумлија — При-
штина (врска со патот бр. 4) 

56 Куманово — Крива Паланка — бугарска граница 
6. Руменска граница — Јаша Томиќ — Зрењанин — 

Нови Сад — Рума — Шабац — Ваљево — Титозо' 
Ужице — Нова Варош - Пријепоље — Слијепач 
мост — Мојковац - Колашин — Морача — Тито-! 
град — Цетиње — Котор 

6а Колашин — Андријевица — Мурина — Пећ — Б а -
новина — Презрен 

7. Макоска граница — Бели Манастир — Оси ј ек — 
Ђаково — Шамац — Добој — Зеница — Алипа-
шин мо-ст (Сарајево) — Калиновиќ — Улог — Ки-
фино Село — Гацко — Билеће — Требиње — Ду-
бровник — — — 

7а Бнлеће — Вилуси — Никшиќ — Титоград — Туз и 
— албанска граница — 

8. Мађарска граница — Вировитица — Сухолоље — 
Дарувар — Пакрац — Окучани — Бос. Градинска 
— Бања Лука — Јајце — Бугојно (врска со патот 

9. Мађарска граница — Д. Лендава — Чаковец — 
Вараждин — За,греб - Карловац — Сушак — Ри-
јека — Пула 

10. Аустриска граница — Шт. Иљ — Марибор — Цеље 
— ""-ана — Врхника — Логатец — Планина — 
Постојна — Трст 

11. Тушиловић (врска со п. бр. 13) — Слуњ — Дичко 
Петрово Село — Д. Лапач — Дољане — Сучевићи 
— Пађане — Кини — Сињ — Ујгљане — Им о тск,и 
— Посушје — Мостар - Невесиње — Кифино 
Село (врска со п. бр. 7) — 

12. Трст — Ријека — Сењ — Задар — Шибеник — 
Сплит — Макароска — Метковиќ — Дубровник — 
Котор — Бар — Печурица — Влади,мир - албан-
ска граница — 

13. Појате (врска со п. бр. 2) Сталаћ — Крушевац — 
Ранковићево — Чачак — Пожега - Титово Ужице 
— Костојевићи — Љубовија — ЗБОРНИК — Тузла 
— Добој — Теслић — Бања Лука — Приједор — 
Бос. Нови — Двор — Глина — Вргин Мост - Ту-
шиловић — Карловац - Нетретић — Н. Место — 

13а Дубци (врска со и. бр. 13) Вардиште — Вишеград 
— Рогатица — Подрскманија (врска со п. бр. 3) 

14. Дичко Петрово Село (врска со п. бр. И ) - Би-
хаћ — Рипач — Вртаче — Бос Петровац - Кључ 
— Мркоњић град - Јајце — Травник — Витез — 
(врска со п. бр. 7) 

15. Титов Велес — Штип — Кочани — Царево Село 
— бугарска граница — 

16. Градско — Дреново — Прилеп — Битола — грчка 
граница — — 

В к у п н-о 
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Врз основа на чл. 16 ст. 2 од Уредбата за контро-

л а на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
1:10/48), а во врска со прописите од Наредбата за мер-
I јките за штедење артикли од широкото трошења 
^((„Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/50), Стопанскиот 
;1совет на Владата на ФНРЈ, по предлог од Министе-
рот на саобраќајот на ФНРЈ, прописуза 

Н А П А Т С Т В И Е 

З А УВОЗОТ НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ О Д 
'СТРАНА НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, УСТАНОВИ, 
ПРЕТПРИЈАТИЈА И ОРГАНИТЕ НА ОГ1ШТЕСТВЕ-
I НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1) Сите државни органи, установи, претпријатија 
и органите на општествените организации должни се 
за увоз на секој патнички автомобил да добијат, по-
крај дозвола за увоз од Министерството на надворе-
шната трговија на ФНРЈ по прописите од Уредбата 
ва контрола на извозот и увозот, и претходна согла-
сност од следните државни органи: 

а) сојузните државни органи, установи, прет-
, вријатијата- што се под стопанска управа ма сојузните 

органи и органите на општествените организации чија 
анто дејност се проширува на целата територија на 

. 'Федеративна Народна Република Југославија — од 
'Министерот на саобраќајот на ФНРЈ; 

б) сит,е други државни органи, установи, прет-
пријатијата и органите на општествените организации 
— од министерот на саобраќајот на односната народна 
(република. 

\ 2) Министрите на саобраќајот можат да дадат 
Претходна согласност за увоз на патнички автомобил 
само ако бараниот увоз е неопходно погребан и ако 
(патничкиот автомобил по своите технички особини од-

говара на стварните потреби и услови на нашиот авто-
мобилски саобраќај. 

3) За секоја издадена претходна согласност ми-
,нистерствата на саобраќајот на народните републики 
Должни се да го известат Министерството иге са обра-
з о т на ФНРЈ. 

4) Министерството на надворешната трговија на 
ФНРЈ може да издаде дозвола за увоз на патнички 
автомобил само ако е добиена претходна согласност 

'во смисла на точ. 1 од ова напатствие. 
5) Патничките автомобили увезени без прет-

,ходна согласност од точ. 1 од ова напатствие можат 
1да им се предадат на користење на сојузните државни 
Органи, установи, претпријатијата што се под сопанска 
управа на сојузните органи и на органите на. о.пште-

. ствените организации чија што дејност се проширува 
,на целата територија на Федеративна Народна Репу-
,.блика Југославија — само врз основа на одобрение 
од Министерот ца саобраќајот на ФНРЈ, а на други: 
иолзувачи само врз основа на одобрение од министе-
рот на саобраќајот на онаа народна република на 
даја што територија се навоѓа ползувачот. 

6) Се овластува Министерот на саобраќајот на 
,ФНРЈ, односно министрите на саобраќајот на народ-
ните републики, дека можат патничките автомобили 
што се увезени за поодделни ползувачи — да ги пре-
дадат на друг,и ползувачи, ако го бараат тоа неоп-
ходните стопански или други потреби. 

7) Што се однесува до начинот на користењето 
на увезените патнички автомобили важат прописите 
од Наредбата за употреба на државните патнички ав-
,томобили и моторцикли („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
29/48) и од Напатствие^ за начи,нот на користењето 
на државните патнички автомобили од страна на др-
е в н и т е органи, установи, претпријатија и органите 
јна општествените организации („Службен лист на 
-ФНРЈ", бр. 63/50). 

Ова напатствие ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
водна Република Југославија". 

Бр. 116 
4 јануари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Министер на саоЗраќајот на ФНРЈ, 
Влада Зечевиќ, с. р. 

12. 
Врз основа ,на чл. 26 од Уредбата за меѓусебното 

плаќање во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 67/50) прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
З А ИЗВРШУВАЊЕТО УРЕДБАТА ЗА МЕЃУСОБНОТО 

ПЛАЌАЊЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

За применувањето на членот 1 
1) Прописот на членот 1 од Уредбата за меѓу-

себното плаќање во стопанството по кој што се дол-
жни и општествените организации своите обврс.ки, што 
ста,нале од договорите за испорачка на стоки или извр-
шување услуги, да ги плаќаат по прописите од оваа 
уредба, се однесува само до оние општествени орга-
низации што се должни да држат текуќа сметка кај 
банката по прописите од Наредбата за отворање и 
држање текуќи сметки кај кредитните претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 72/48). 

Плаќања по прописите од оваа уредба нема да 
вршат: работпичко-службеничките ресторанти и мен-
31ѓ, службите ,на работничкото снабдување, детските 
јасли и обденишта, интернатите и домовите на уче-
ниците во стопанството,, школските кујни и детските 
(ученичките) летувалишта. 

Уредбата не се однесува до задругите, задружни-
те организации и нивните претпријатија. 

2) По уредбата ќе се плаќаат како оние обврски 
што произлегуваат непосредно од договорите за испо-
јрачка на стоки или за изв,ршување услуги, така и 
оние обврски што произлегуваат посредно од тие до-
говори ако се предвидени во договорот или во про-
писите и ако се утврдени по висината на износите 
(на пр.: точно утврдени износи за пенали, точно утвр-
дена накнада за амбалажа што не е вратена во срокот 
и сл.). 

По прописите од уредбата ќе се врши и наплата 
на побарувањата по правосилните решенија на држав-
ната арбитража како и другите плаќања ако се за-
сновани истите на оддел,ните прописи што го предви-
дуваат плаќањето по Уредбата за меѓусебното пла-
ќање во стопанството. 

За применувањето на членот 3 
3) Аконтација може да се дава на производител 

на стоки односно на вршител на услуги врз основа на 
меѓусебни договор односн,о врз основа на прописите 
Што постоат, ако изработката на стоките или врше-
њето на услугите до наполнето довршување трае-по-
долго од еден месец. Висината на аконтацијата не 
може да биде поголема од вредноста на довршениот 
дел на работата, за што е должен продавачот при на-
платата да и предаде на банката со налогот за наплата 
редно составена пресмет,ка за да се - испрати до ку-
пувачот. 

Давање аванси како и испорачка на стоките од-
носно вршење услуги на почек (кредитирање) ќе се 
одобрува одделно, и тоа поодделно или начелно за 
поодделни видови на работи, само доколку специјал-
ните услови на производството или на вршењето на 
услугите го бараат тоа. 
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За применувањето на членот 6 
4) Пречекорувањето на срокот од три дена, во 

кој што е должен продавачот да го испрати до бан-
ката налогот за наплата на сметката, се дозволува во 
следните случаи1 

а) при на-плата на сметките (фактурите) за испо-
рачаната електрична енергија (струја), плин и вода. 
Налогот за наплата во овој случај ќе се испрати до 
банката најдоцна во срок од десет дена сметајќи од 
денот кога се утврдени (според мерните уреди) коли-
чините на потрошената електрична енергија (струја), 
плин или вода во некој -(пресметковен) период; 

б) кај наплата на сметките за пошгенско-телеграФ-
ски и телефонски услуги, налогот за наплата ќе се 
испрати во овој случај до банката најдоцна во срок од 
петнаесет дена по истекот на пресметковниот период; 

в) ако продавачот врши испорачка на стоки или 
услуги преку своите работни единици (стоваришта, 
манипулативни единици, стопанствата, откупните ста-
ници и сл.) што не се навоѓаат во истото -место во 
кое што е и дирекцијата што врши фактурисање и 
наплата. Во свој случај налогот за наплата ќе се 
испрати до банката најдоцна во срок од Десет дема 
после ис.порачката на стоките односно извршувањето 
на услугата; 

г) кога сметката (фактурата) се состава дури от-
кога ќе прими продавачот од купувачот извештај 
(пресметка) за квантитативниот или квалитатив-ниот 
налаз на испорачаните стоки, односно кога составот 
на сметката зависи од други податоци (елементи) што 
треба продавачот дополнително да ги добие (на пр. 
кај увозот: спецификација на стоките, количина, цена 
и сл.). Во ов-ие случаи како ден на испорачката, во 
смисла ма пропи-сите од уредбата, ќе се смета спој дем 
кога продавачот го примил извештајот (пресметката) 
од ку-пувачот, односно денот кога продавачот ги при-
мил податоците (елементите) што се потребни за 
со ставање на сметката; 

д) кога продавачот врши како посредник рефакту-
рисање на стоките што се испорачани во петово име 
и за негова сметка непосредно на купувачот, срокот 
од три дена за испраќање нало-гот за наплата до 
банката се смета од денот кога продавачот-посредии-
кот го примил извештајот од банката'дека неговата 
текуќа сметка го задолжила за вредноста на испора-
чаните стоки. 

За пречекорување на срокот под в), г) и д) про-
давачот е долже-н да и поднесе на банката и соодвет-ни 
д-оказ-и. 

5) Продавачот е должен налогот за наплата што 
го испраќа до банката, да го состави (исполни) онака 
како ќе пре-пише банката. 

Налогот за на-плата го потпишуваат лицата што се 
овласте-ни за располага-ње со текуќата сметка. 

6) Продавачот со налогот за наплата ќе и предава 
на ба-нката редовно само еден примерок од сметката 
(фактурата) што е должна банка-та да Го -испрати вед-
наш до купувачот. Продавачот едновремено, за да ја 
испрати сметката до ку-пувачот, ќе и предаде на бан-
ката прописно фраккира-н плик адресиран на купу-
вачот. 

Ако продавачот и поднесе на банката примерок 
на сметката (фактурата) на кој што купувачот потвр-
дил дека од продавачот ја примил сметката (факту-
рата) или продавачот п-од-несе некаков друг писмен 
доказ (на пр. потврда од купувачот) од ко-ј што се 
гледа дека купувачот ја примил сметката, — банката 
поднесената сметка, откога ќе ја прегледа и сравни 
со налогот, ќе му ја врати на продавачот. 

Исклучително од првиот став на о-ваа точка, кога 
продавачот ја наплатува сметката (фактурата) -на терет 
на сметката на купувачот што се води кај Државната 
инвестициона банка, продавачот ќе и предаде на бан-
ката два примерка од сметката (фактурата). Еден при-
мерок од сметката (фактурата) банката од продавачот 
ќе и испрати на Државната инвестициона банка (кај 
која што се води сметката на купувачот) заедно со 
налогот (изве-штајот) за задолжувањето. 

7) Ако е продавач воено стопа-нско претпријатие 
а купувач воено стопанско претпријатие или воена 
пошта (команда или установа на ЈА), оо налогот за 
наплатата -нема на банката да и се предава сметката 
(фактурата) нити да се поднесува на увид предвоениот 
документ (товарниот лист). Во овој случај продава-
чот ќе ја испрати см-етката (фактурата) непосредно 
до купувачот. 

Ако е продавач воено трговско претпријатие а 
купувач вое-на пошта (команда или установа на ЈА), 
воено стопа-нско или воено трговско претпријатие, 
продавачот е должен да постапи во сето аналогно на! 
точ. 6 и 8 о-д ова напатствие. 

8) Како доказ дека е изврше-на испорачката 
(испраќањето) на стоките односно извршена услуга, 
продавачот е должен да и го поднесе на банката на 
увид превозниот документ (товарниот лист) или некој) 
друг докуме-нт со кој што ќе докаже дека се стоките 
испорачани или услугата извршена и примени (на пр. 
потврда од купувачот дека ги примил стоките). 

9) Се ослободуваат од обврската да и поднесуваат 
на банката на увид превоз-ни до-кументи (железнички 
товарен лист и др.): 

а) претпријатијата за увоз сто-ки од странство и 
Репарациониот завод; 

б) посредничките претпријатија што не вршат 
реекспедиција на стоки туку евентуално вршат само 
рефактурисање на сто-ките што ги испратил произво-
дителот или некој друг непосредно до купувачот; 

в) откупните претпријатија и претпријатијата -
произ-водители ксга вр-шат наплата на сметките (фак-
турите) за испорачаните стоки во странство на терет 
на прет-пријатијата за извоз односно на терет-на своите 
комерцијални органи; и 

г) ако се врши наплата на сметката (фактурата) 
по членот 7 од уредбата. 

Во напред споменатите случаи продавачот е дол-
жен -во нало-гот за наплата да внесе изјава дека а 
ослободен од обврската да поднесува превезен доку-
мент (товарен лист), а во случајот под в) уште и изја-
ва дека превозниог доку-мент (то-вар-ниот лист) му го 
ставил на располагање на „Трансјуг". 

10) При наплатата на сметките (фактурите) за 
испорачаната- електрична енергија (струја), пли-н ш 
-вода како и при наплата на премиите на Држа-вниот 
осигурителел зазод, псштенско-телеграфски и теле-
фонски та-кси, дневен печат и сл., со налогот за на-
плата нема да се приложува сметката (фактурата). Во 
овие случаи продавачот е должен да внесе во налогот 
изјава дека испорачката и наплатата се Ерши врз осно-
ва на договорот или на општите услов-и, а сметката 
(фактурата) да ја испрати непосредно до купувачот. 

11) Плаќањата (наплатите) што не преминуваат 
-износ од 3.ООО.— (три илјади) динари не мораат да се 
вршат по постапката што ја предвидува уредбата. Ова 
плаќање може да го изврши купувачот непосредно со 
вирман или во готови пари. А-ко продавачот наплатува 
ва-ква сметка по уредбата, должен е на сметката да 
ста-в-и ознака: „Наплатата е извршена по уредбата", 
како би бил ку-пувачот, веднаш кога ја прима сметката 
(фактурата), запознат со тој факт. 

12) Плаќањата на име железничка' и друга воза-
рина не мораат да се вршат по проп-исите од уредбата. 
А-ко возарината не се плаќа по прописите од уредбата, 
плаќањето може да се врши со прецртан (бариран) 
чек (Наредбата за ограничување плаќањата со прецр-
тан чек и Напатствие^ за применувањето на оваа на-
редба - „Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/50 -и бр. 
45/50). 

За применувањето на членот 7 
13) Ако наплатата на сметката (фактурата) се 

врши по прописот од овој член, продавачот е должен 
во налог-от за наплата да го наведе срокот кога тре-
бало купу-вачот по договорот да ги превземе стоките 
односно да издаде диспозиција, како и да внесе изја-
ва дека купувачот не ги превзел сток-ите нити издал 
д-испозиција во споменатиот срок, 
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За применувањето на членот 9 
14) Повисокото стопанско здружение, односно на-

длеж-ниот орган на стопанската управа, а кај претпри-
јатијата на општествените организации самата опште-
ствена организација чие што е претпријатието, — дод-
адат се веднаш, а. најдоцна во срок од еден месец, 
,Сметајќи од датата на банчиииот позив, да ги превземат 
/сите потребни мерки да се уреди состојбата на ,смет-
ката на дретпријагието-кулувачот и за превземеното 

' да ја известат банката во споменатиот срок. 
15) Покрај упатувањето на позивот до купувачот-

Ѕагаредбодавачот да го внесе во предлогот на наредниот 
^ благајнич-ки план потребниот износ, односно да изврши 
Iнаголемување на односната партија и позиција за 
,исплата на сметката, банката ќе го испрати преписот 
; '(дупликатот) од тој позив и до финансискиот орган 
I што е надлежен за одобрување на благајничкиот план. 
I Финансискиот -орган е должен да провери да ли купу-
I начот — наредбодавачот го задоволил позивот на 

банката. 
За применувањето на членот 10 

16) Ако банката одбие да го изврши налогот по-
ради ненаменска употреба на сред станата, продавачот 

;.е должен веднаш да побара од купувачот да го регу-
лира плаќањето, па доколку овој не го стори тоа во 

' примерниот срок, дури тогаш продавачот може да по-
ј даде тужба до надлежната државна арбитража против 
, купувачот. 

Ненаменската употреба на паричните средства не 
може да се изврши ни кога е во прашање наплата по 

I правосилната одлука на државната арбитража. 
За применувањето на членот 12 

17) Срокот од 15 дена во кој што купувачот има 
право да и поднесе на банката барање за да го пони-
шти извршеното плаќање се смета-ако се работи за 

I квалитетот односно за квантитетот на испорачаните 
стоки, од денот на приемот на сметката доколку сто-
ките стасале пред или истовремено со сметката, од-
носно од денот на приемот на стоките — ако стоките 
Стасале после приемот на сметката. 

Барањето за поништување поради квалитативни и 
I (Квантитативни недостатоци на стоките, не може купу-
в а ч о т да и го поднесе на банката ако претходно не 
му сторил на продавачот приговор (протест, реклама-

: ција) во односните срокови што се про-пи сани во чл. 8 
' од Пра-вилникот за склучување договори за продажба 

и купување стоки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
11/47). 

Во сите други случаи (во кои што барањето з а 

; поништување не се зашива поради' квалитетот или 
квантитетот на стоките, туку на фактите што се со-
држани во сметката, срокот од 15 дена се смета од 
денот на приемот на сметката (фактурата). 

Напред споменатиот срок од 15 дена за да се по-
ништи извршеното плаќање не влиае на срокот од 
30 дена што е определен со начелната одлука од Глав-

1 ната државна арбитража ГС-321/50 („Билтен бр. 12/50) 
за ставање приговори на фактурата со цел да се за-
почне спор пред арбитражата. 

18) Комисијата за утврдување фактичната состојба 
поради која што се бара да се поништи извршеното 
плаќање ја сочинуваат најмалку 2 члена. Членовите на 
комисијата ги определува купувачот од редовите на 
стручните работници односно службеници на своето 
претпријатие. За својата работа членовите на коми-
сијата не примаат одделна награда, па ни во случај 
ако некој од тие лица врши вештачење според точ. 19, 
ст. 2 од ова напатствие. 

Задачата на комисијата е да утврди да ли стоките 
'одговараат на условите што се предвидени во дого-
ворот и дали со оглед на утврдените недостатоци на 

,стоките, има услови за делнмично или наполно по-ни-
штување на плаќањето. Доколку е во прашање дели-
м и р о поништување, комисијата треба да ја процени 
и утврди висината на износот за поништување; ^ 

19) Работењето на вештите лица тече во смисла 
на Напатетвието за назначување и работење на ве-
штите лица по Уредбата за меѓусебното плаќање во 
стопанството што го издала Главната државна арби-
тража („Службен лист на ФНРЈ", бр. 69/50). 

Ако во местото на купувачот нема зешто лице 
определено од државната арбитража и барањето да 
се поништи извршеното плаќање биде документирано 
само со стручни налаз на лице што е одговорно во 
претпријатието на (купувачот) за прием на стоките 
односно на комисијата за прием на стоките, — вештаче-
њето ќе се изврши -на,,-начинот што е л роп исан со 
Напатст-вието за назначување и работење на вештите 
лица по Уредбата за меѓусебното плаќање во стопан-
ството што го издала Главната државна арбитража. 

20) Ако се исполнети услови за поништу-вање на 
плаќањето, купувачот во износот на налогот за на-
плата (поништување), што и го поднесува на банката, 
ќе го засмета износот на наградата што е исплатена 
на вештото лице. 

Во записникот на комисијата задолжително да се 
-внесе и податок за износот што му е исплатен на ве-
штото лице како награда за работење околу вештаче-
њето. 

21) Со барањето да се поништи плаќањето што 
го поднесува купувачот до банката, задолжително е 
да се -приложи еден примерок од записникот на коми-
сијата на на л азот во кој што, покрај другото ќе стои 
изјава дека таков записник е испратен до продавачот 
и дека обидот за непосредна спогодба со продавачот 
останал без успех, како и податок за денот на приемот 
на стоките односно на-сметката (фа-ктурата). Записни-
кот од комисијата банката ќе му ја врати на купува-
чот откога ќе изврши увид. 

Купу-вачот е должен во налогот за поништување 
да го цитира бројот и датата на извештајот (изводот) 
од банката по кој што е извршено задолжување на 
неговата сметка, а кое што е предмет на поништува-
њето. 

За применувањето на членот 17 
22) На износот ма пречекореното локриќе -

кредит по текуќите сметки се засметува кр-мата од 5%( 
покрај редовната камата за сето време додека трае 
пречекорувањето. 

За применувањето на членот 18 
23) За постапување По прописот од овој член, ќе 

се применуваат натаму, прописите од Наредбата за 
временото ,и делимичното исклучување на передните 
комитети од системот на плаќањето по Уредбата за 
меѓусебното плаќање во сто-панството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 95/49). 

За применувањето на членот 19 
24) Санкцијата по прописот од овој член ќе се 

примени веднаш по извршеното трето поништување, 
не чекајќи да поминат три месеци. Ако се примени про-
писот од овој член, продавачот е должен со налогот 
за наплата, што го поднесува до банката, да ја при-
ложи сметката (фактурата) на која што ќе биде потвр-
дата од купувачот дека е согласен со исплатата на 
сметката. 

За применувањето на членот 26 
25) Ова напатствие ќе се применува од денот на 

влегувањето но сила на Уредбата за меѓусебното 
плаќање во стопанството. 

Бр. 34811 
29 декември 1950 година 

Белград 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с, р, 
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13. 
Врз основа на чл. 24 и 26 од Уредбата за меѓу-

себното плаќање во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 67/50) пронесувам 

Н А П А 1 С Т В И Е 
З А НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

1) Прописите од Уредбата за меѓусебното плаќа-
ње во стопанството и од Напатствието за извршува-
њето на поодделни одредби на Уредбата за меѓусебно-
то плаќање во стопанството ќе се применуваат во сето 
и на плаќањата (регулисањето)' на обврските што ста-
нале од договорите за извршување на инвестиционите 
(работи (услуги) или испорачаа Па инвестиционата сто-
ка (материал и спрема), доколку не е инаку опреде-
лено со ова напатствие. 

2) Ако се врши плаќањето на инвестиционите ра-
боти и набавки врз основа на месечните ситуации, 
продавачот-изведувачот на работите должен е да - И 
испрати на банката, каде што има редо-вна текуќа 
сметка - налог за наплата на ситуацијата најдалеку, 
до 15-иот во месецот за работите (испорачките) што 
се извршени во минатиот месец. 

За другите инвестициони работи (услуги) и испо-
рачки налогот за наплата на сметката (фа,ктурата) 
мора да се испрати до банката најдоцна во срок од 
-3 работни дена после извршените работи односно ^ п о -
рачката на купувачот-инвеститорот. 

Со налогот за наплата продавачот-изведувачот на 
работите должен е да и испрати на банката два при-
мерка од сметката (фактурата) односно од ситуаци-
јата од кои што банката еде,н примерок веднаш ќе го 
испрати до кул увач от-инаести т оро т. Едновремено, по-
ради исп,раќање на сметката (фактурата) ,односно на 
ситуацијата на купувачо т-ин в е ст иторот, продавачот ќе 
и предаде на банката прописно франкиран (отворен) 
пли,к адресиран на купувачот-инвеститорот. 

Доколку се врши наплата на сметките, за испора-
чаната стока, продавачот е должен во смет,ката (фак-
турата), покрај другото, да ја внесе и шифрата (озна-
ката на бројот) ,на гранката и билансната група за 
односниот предмет на испорачаа, како што е тоа озна-
чено во Напатствието за извршување на Наредбата 
за ск,лучу,вање договори врз основа на планските кво-
ти за 1951 година (,,Службе,ни лист на ФНРЈ",' 
бр. 63/150). 

3) Ако се работи за налог за наплата на ситуаци-
јата, банката е должна најдалеку во срок од 5 следни 
работни дена од денот на приемот на налогот за на-
плата, да го одобри износот на налогот на сметката од 
про давач от - и з в е д у вач от на работите а да ја задолжи 
сметката на кулувачот-инвеститорот и за тоа да ги 
извести. 

Сите други налози за наплата на сметките (фак-
турите) за инвестиционите работи (услуги) ,и испорача 
км на стоката, чија наплата не се извршува ВРЗ основа 
на месечните ситуации, банката е должна да ги изврши 
најдалеку во срок од два следна работна дена од де-
нот на приемот на налогот (чл. 8 на уредбата). 

4) Наплата на ситуациите односно на сметките 
(фактурите) за извршените - инвестицио,ни работи 
(у,слуги) и неле рачка на стока, се извршува на терет 
на следните сметки на инвеститорите: 

а) партијата за финансирања (на буџетските 
инвестициони кредити, општиот амортизационен1 фонд 
и добивката што е. наменета за финансирање на ин,ве-
стициите) 

б) специјалните сметки за финансирање на инве-
стициите (сметката на амортизациониот фонд на прет-
пријатието, сметката на фондот на раководството, фон-
дот за самостојно располагање и другите фондови што 
се наменети за фина,нсирање на инвестициите); 

в) те,куќите сметки од раководителот ,на инве-
стиционите работи што се изведуваат преку сопствени 
споредни погони-групи (во сопствена режија). 

5) Исплатите од сметката на купувачот-инвести-
торот можат да се извршуваат само до износот на 
паричните средства на тие сметки. Ако се работи за 

плаќање на терет од партијата ва финансирања, бан-
ката е должна да води ,сметка и за тоа, со исплатата 
да не се пречекори износот што е одобрен: со годи-
шниот план на инвестициите (со насловниот список). 

Ако на сметката на купувачот-инвеститор нема 
средства, примениот налог за исплата банката нема 
да го изврши, и истиот ќе му го врати н,а продавачот 
односно на банката кај која што се води текуќата 
сметка на продавачот. 

По исклучеше од претходниот став, ако се врши 
на терет на партијата за финансирање по кој,а што 
инвеститорот нема достаточно расположиви средства 
исплата на ситуацијата, банката во границите на пре.т-
сметката и износот што е одобрен со насловниот спи-
сок ќе ја изврши исплатата, а непокриениот износ 
(износот на пречекорувањето), — доколку е инвести-
торот државно стопанско претпријатие, — ќе го смета 
како краткорочен банкарски кредит на кој што ќе за-
сметува 5% камата и за тоа одделно ќе го извести! 
инвеститорот. Оваа камата банката ќе ја на,платува 
по прописите од Уредбата за меѓусебното плаќа,ње во 
стоп,анството на терет на редовната текуќа сметка од 
иретпријатието-инзеститорот. Доколку е инвеститорот 
надлештво или установа, поради настанатото пречеко-
рување на средствата на партијата за финансирање 
против инвеститорот банката ќе подаде пријава до 
надлежниот финансиски орган поради финансиски пре-
кршок. 

Предното и-с клуче,н и е не се однесува на ситуаци-
ите за инвестициони работи што се изведуваат со соп-
ствени споредни погони-групи (во сопствен,а режија),1 

и исплатата на овие ситуации може да се извршува 
само до износот на расположивите средства. 

6) За да се обезбеди наплатата може продавачот, 
освен изведувачот на работите кој што своите у-слупв 
ги наплатува преку ситуации на терет на партиите за/ 
финансирања, на триесет дена пред срокот од секоја 
по одделна испорача односно од извршената услуга, 
да побара од купувачот-инвеститорот за вредноста на 
испорачката односно на услугата да изврши кај бан-
ката ангажирање н,а средства во полза на продавачот.' 

Банката кај која што се води сметката на кулу-
вачот-ннвеститсрот должна е во срок од 2 работна"5 

дена после пр,иемот на налогот на купувачог-инвести-
торот, да изврши ангажирање на средствата и за тоа 
на продавачот да му испрати извештај. 

7) Ако купувачот-инвеститорот по барање на про-
давачот-изведувачот на работите не изврши ангажи-
рање на средствата кај банката, продавачот не е дол-
жен да ја изврши испорачката односно услугата. 

Доколку нродавачот-изведувачот на работите по-
ра,ди тоа претрпи штета има право на накнада преку; 
држа,вн,ата арбитража. 

8) Доколку на сметката на купувачот-инвеститорот 
претходно е извршено ангажирање на средствата, про-
давачот е должен кон налогот за наплата на сметката 
(фактурата) да го приложи и банкиниот извештај за 
извршеното ангажирање На с,редствата. 

Ако сметката на купувачот-инвеститорот се води 
кај друга банка, банката на продавачот должна е из-
ве,штајот за ангажирањето на срдесгвата заедно со 
сметката (фактурата) и со СВОЈОТ налог за задолжува-
њето да го испрати до банката на куг1увачот-ипвести-
торот. 

9) Извршеното ангажирање на средствата може 
да го стави вон сила само продавачот во кој случа-т 
е должен на банката да и го врати нејзиниот извештај 
за ангажирањето. 

10) Банката може да одобрува аванси по барање 
на изведувачот на работите и на терет на сметката 
на инвеститорот и тоа само доколку се во прашање 
градежни работи или изработка на специјална опрема. 

Условите и начинот за одобрување на аван,сите 
се регулираат со одделни прописи. 

11) Исплатите од ангажираните средства по пар-
тиите на финансирањето можат да се извршуваат 
само до 31 декември на текуќата година. 
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12) Инвеститорот е должен да води евиденција за 
ангажираните средства. 

13) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
обј,авувањето во „Службениот лист на Федеративна 

'Народна Република Југославија". 
,Бр. 35210 

29 декември 1950 година 
Белград 

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

14. 
Врз основа на чл. 5 од Уредбата за задолжително 

полагање на стручните испити на државните службе-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/50), пропи-
шувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ 

НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
- 1. Бидејќи со Уредбата за задолжително полагање 

на стручните испити се укинати сите решенија со кои 
што се ослободени службениците од полагање на 
стручен или дополнителен испит, треба да се донесат 
нови решенија само за оние службеници што дово-
Гаат во оглед з^ да се ослободат од полагање на испи-
тот врз основа на ставот 1 и 2 на чл. 2 од наведе-
ната уредба, односно врз основа на точ. 2 под а), б) 
и в) од ова напатствие. Сите ,други службеници што 
Д - Р Л ^ Ј Г П Р ? ^ П'1 ГГОЛПГЛ^Е на СТРУЧНИОТ 
испит^треба да се известат дека се должни да пола-
гаат испит. Во врска со тоа, службениците се должни 
да ги" вратат поранешните решенија за ослободувања 
од полагање испит. 

2. Кох̂ а се донесуваат нови решенија треба да се 
има. пред вид дека стручнит испити, по правило, се 
должни да ги полагаат ситс службеници. Од полага-, 
њето на стручниот испит и.ожат ѕатоа да се ослобо-
дат само: 

а) службениците кои што до 9 мај 1945 година 
ги положиле стручните испити за званието што ѓо 
имаат; 

б) службениците со најмалку 15 годиш служба 
на работите од струката и званието што го имаат 
сега; и 

в) службениците што се истакнуваат со својата 
висока научна и. стручна спрема. 

3. Ако се донесува решение за ослободување од 
(полагање стручен испит затоа што службеникот го 
положил стручниот испит до 9 мај 1945 година, треба 

'претходно да се испита во која струка се навоѓ,ал 
(службеникот и да ли исп.итот што го положил одго-
вара на зданието што го има сега службеникот. Спрем,а 

/тоа, службениците што го положиле стручниот испит 
' порано во некоја друга струка, должни се да го по-
ложат целиот стручен испит за званието што го имаат 

\ е г а . При тоа треба да се има пред вид дека н о ж о т / 
на сегашните струка не се поклопува со појмот на 
струките од старата чинозничка система, што значи; 
дека при донесувањето на решенијата треба да се 
води сметка за тоа да ли поранешната пракса и поло-
жениот стручен испит одговараат главно на званието 
што го има службеникот сега, без оглед што поране-
шната струка формално не се поклопува со Струкат,а 
во која што се навоѓа сега службеникот (на пр.: фи-
нансиска' и економско-комерцијална струк,а, просветио-
научна и библиотекарско"архивска и др,). 

Доколку е службеникот ослободен од полагањето 
на стручниот испит по претходниот став, а порано по-
ложениот испит (до 9 мај 1945 година) не одговара 
На ззанието односно на програмата од испитот што 
е предвиден за званието што го има сега, ќе се до-
несе решение за полагање дополнителен испит. 

4. За ослободување од полагање стручен испит 
дедо основа на стажот (15 години), треба да се земе 
ќб оглед само праксата на работите од струката и 

Што го,, ИНА сега службеникот, е На ЃФДЈЈВ-

ките на служба (Боиште. Спрема тоа, во време на стру-
чната пракса треба да се смета времето што е про-
ведено фактички на работите од струката односно 
зданието, без оглед да ли е тоа про-ведено во државна 
служба, општествени организации или во приватна 
служба. Службениците што се ослободуваат од пола-
гање стручен испит врз основа на пракса, ќе полагаат 
дополнителен испит, и тоа со истата програма како и 
службениците од п р е т х о д е а точка. 

Ако службеник нема 15 години служба на рабо-
тите од своја,та струка, односно звание, треба да се 
донесе решение за полагање на целиот стручен испит, 
а не дополнителен. ' 

5. Ослободувањето од полагање испит п 0 основот 
на висока научна и стручна спрема не може да се 

'врши по критериумите што биле предвидени во пора-
нешните прописи (да се навоѓа службеникот на поло-
жај или да има потребна стручна пракса и способност 
за вршење работи од определено звание), туку мора' 
да се утврди дека службеникот фактичко располага 
со висока научна и стручна спрема. Службениците за 
кои што ќе се Донесе решение.но овој основ, се осло-
бодуваат и од стручен и од дополнителен испи! 

6. Уредбата за задолжително полагање на струч-
ните испити се однесува и до оние службеници што 
имаат званнја за кои шт0 се бара по прописите за 
струките завршен курс и положен стручен испит, а 
тие не го положиле тој испит. Спрема тоа, должни се 
д,а полагаат стручен испит и сите оние службеници 
што имаат так,ви званија, а ќе се утврди дека не по-
ложиле стручен испит или дека не завршиле курс со 
завршен испит што се признава по правилниците за 
стручните испити како стручен Испит. 

7. Службениците што имаат заспие за кое што во 
уредбите за струшките и во правилниците за стручните 
испити е предвидено дека се здобива врз основа на 
потребна пракса во претходното з-чние и положен 
стручен а п и т , должни се да полагаат испит според 
програмата што е определена за тоа звание, доколку 
не го положиле тој испит (на пример: виши индустри-
ски техничар, виши ко-мерцијалист, виши персонален 
референт). 

8. Ст,ручен ис-пит односно дополнителен испит дол- \ 
жни се да пола,гаат и службениците без звание, освен 
општите раководители (помошници на ми-нистри, на- ј 
челници на само-стој,ни управи, д-иректори на претприја-
тија). Затоа треба да се распоредат во званија сите 
службеници без званија што немаат функционален'до-
даток, како и оние што имаат функционален додаток 
а не се општи раководители. Овие службеници ќе по-
лагаат стручен односно дополнителен гс:ит за зачин-
ето во кое што ќе бидат распореден::. 

9. Решенија за ослободување од полагање стру-
чен испит врз основа на ст. 1 чл. 2 од уредбата, до-
несуваат старешините што се надлежни за назначу-
вање на службениците. Решение за ослободување од 
полагање дополнителен испит донесува старешината, 
односно органот за назначување, во согласност со 
органот што е надлежен како матичен за односната 
струка. Овие решенија треба да се донесат и да им 
се сооп,штат на службе,ниците најдоцна до 1 февруари 
1951 година. Старешините што се надлежни за назна-
чување должни се во истиот срок да му испратат по 
-надлежен пат до матичниот орган и свои предлози 
за оние службеници што треба да се ослободат од 
полаг,ање на до-,полнителен испит. 

Решението за ослободување од полагање испит 
(и струче,н и дополнителен) врз основа на ст. 2 чл. 2 
од уредбата го до-несува органот што е надлежен за ч 
односната струка како матичен, во согласност со Прет-
седателот -н,а Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ односно -на вла-
дата на народната република, најдоцна до 1 март 1951 
година. 

10. Решението за ослободување од полагање од 
стручен односно дополнителен испит треба да содржи; 
по-датоци од кои што -може на несомнителен нач-и-н да 
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се утврди оправданоста на основот за ослободувањето 
од полагање на стручниот односно дополнителниот 
испит (кој испит е положен, колку има пракса слу-
жбеникот и на кои работи, врз каква основа се утвр-
дува високата научна спрема). 

11. Програмата на дополнителниот испит за по-
одделни струки ќе ја донесе органот што е надлежен 
за односната струка како матичен — до 1 февруари. 
1951 година. До овој срок1 треба да се пропишат и 
(програмите за полагање испити што се предвидени 
со уредбите за струките и со правилниците за струч-
ните испити за некои зданија, доколку програмите не 
се уште прописани (на пр.: за ,з в анкето виши комерци-
јалист, виши персонален референт и др.). 

12. По ставот 2 точ. 5 од Напатствието за усталу-
вањето и стручното издигање на кадро БИТ е во око-
лиските (градските) народни одбори („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 67/50), надлежните републички ресори 
должни се да превземаат потребни мерки за Да се 
надополнат постоевте програми на стручните испити 
за поодделни авенија со правните прописи што ги при-
менуваат службениците во своето работење. Ова до-
полнување на програмите на стручните испита треба 
републичките ресори да го пропишат во истиот срок 
што е предвиден и во претходната точка. 

13. Што се однесува до именувањето на члено-
вите на испитна комисија, потоа кај кои органи ќе се 
полагаат стручните испити, сроковите кога ќе се одр-
жуваат испитате и др. - ќе се применуваат во сето 
прописите од Правилникот за приправничката служба, 
стручните испити и курсеви, како и прописите од на-
патствијата со кои што е регулиран начинот па при-
менувањето на тие правилници и на службениците на 
народните републики („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
109/49 и броевите 2, 5, 7, 10, 11 и 42/50). 

14. Со оглед на голем број службеници што ќе 
полагаат стручни или дополнителни испити, органите 
што се должни да го организираат полагањето на 
стручните испити можат, По потреба, да определат и 
повеќе испитни срокови. 

Испитните срокови треба Да се планираат така 
првите срок(?зи да се користат за оние службеници 
што се определени за полагање испит пред да се до-
несе уредбата, а подоцните срокови за нови кандидати, 
за да би имале овие достаточно време за подготву-
вање. Ваков распоред за полагање испити е потребен 
затоа како би можеле сите испити да се завршат во 
срокот што е предвиден со уредбата. 

Распоредот на испитните срокови може, по потре-
ба, да се објави и во дневниот печат, особено за оние 
ресори шт0 имаат поголем број службеници. 

15. Стручниот односно дополнителниот испит може 
да^ се повтори два пати. 

"''Секое одустанување од полагање испит, освен од 
нарочно оправдани разлози, ќе се смета како да пад-

н а л слу,жбеникот на испитот. 
За првото полагање на испитот на службеникот 

му припаѓа накнада на патните трошкови, доколку 
испитот се полага вон од местото на службување^). 
Ако го повторува испитот, патните трошкови ги сноси 
самиот службеник. 
' ; 16. Службеник што не ќе положи стручен одно-
сни дополнителен испит, ќе се врати во пониско зва-
ние од истата струка, Или ќе се преведе во звание на 
друга струка која што одговара на неговите стручни 
квалификации, или ќе му се откаже службата аналогно 
на одредбите од членот 37а и 62 од Законот за држав-
ните службеници,/ 

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

Бр. 27 
8 јануари 1951 година 

Белград 
Секретар на Владата на ФНРЈ 

за персонална служба," 
х Вељко Зековиќ, с. р. 

15. 
Врз основа на чл. 9 од Уредбата за одобрување 

завршните сметки на задругите и на околиските сојузи 
на земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ",, 
бр. 4/50), а во согласност с 0 Претседателот на Сове-
тот за земјоделие и шумарство на Владата на ФНРЈ! 
и со Претседателот на Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СРОКОВИТЕ ЗА О С Т А В А Њ Е , ПРЕГЛЕДУВАЊЕ 
и ОДОБРУВАЊЕ ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ЗАДРУ-
ГИТЕ И НА ОКОЛИСКИТЕ СОЈУЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА 1950 ГОДИНА 
1) Задругите, околиските сојузи на земјоделските 

задруги и нивните претпријатија, до кои што се одне-
сува Уредбата за одобрување завршните сметки на 
задругите и на окол,иските сојузи на земјоделските 
задруги, должни се да ги состават завршните сметки 
за 1950 година и да ги испратат до комисиите за ра-
згледување на завршните сметки на задругите, око-
лиските сојузи и на претпријатијата на околиски.те 
сојузи до 15 февруари 1951 година. 

2) Комисиите за разгледување на завршните смет-
ки должни се да Го завршат прегледувањето и да 
поднесат свој предлог до извршниот одбор на околи-
скиот односно градскиот народен одбор до 15 март 
1951 година. 

3) Извршниот одбор на околискиот односно град-
скиот народен одбор донесува свое решение по пред-
лог од комисијата за разгледување на завршните 
сметки до 31 март 1951 година. 

Овие решенија ги испраќаат надлежните поверен-
ства до: селзнските работни задруги, занаетските за-
други и до околискиот сојуз на земјоделските задруги 
за неговите претпријатија и за општите земјоделски 
задруги. ; 

4) Поверенствата за финансии на околискиот од-
носно градскиот народен одбор должни се собирните 
завршни сметки што се примени по чл. 8 од Уредбата 
за одобрување завршните сметки на задругите и на 
околиските сојузи на земјоделските задруги да ги пре.-
гледаат и испратат до министерството на финансиите 
на народната република до 15 април 1951 година. 

5) Министерствата на финансиите на народните ре-
публики составаат сводни собирни завршни сметки за 
народната република по видовите на задругите и ги; 
испраќаат до Министерството на финансиите на ФНРЈ 
до 30 април 1951 година. 

6) За одржувањето на сроковите по оваа наредба 
одговорни се: 

а) претседателот на задругата односно на око-
лискиот сојуз на земјоделските задруги и раководи-
телот на сметководството што се однесува до сроко-
вите за составањето и поднесувањето на завршнине 
сметки; 

б) претседателите на околиските (градските) на-
родни одбори што се однесува до сроковите за коми-
сиите за разгледување на завршните сметки, за пове-
ренствата и за извршниот одбор на народниот одбор, 
а поверениците за финансии одговорни се што се од-
несува до сроковите за комисиите за разгледување на 
завршните сметки. 

7) Завршните сметки на задругите и на околност 
те сојузи на земјоделските задруги се составаат, раз-ч 
гледуваат и одобруваат: 

а) за селанските работни задруги по прописите 
од Временото напатствие за составање годишна заклу-
чна сметка и за расподелба на доходот за 1949 година', 
што е издадено од Министерството на земјоделието^ 
на ФНРЈ, а објавено во одделно издание на „Службе-
ниот лист на ФНРЈ"; 

б) за претпријатијата на околиските сојузи - 4 
по прописите од Напатствие^ за оставање, ,разглас 
дување и одобрување завршните сметки на околиски^ 
те сојузи на земјоделските задруги и нивните прет?! 
пријатна за 1949 година, што е објавено во одделна 
издание на „Службениот лист на ФНРЈ"./ 
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в) за земјоделските задруги но прописите од 
Напатствието за с о ставање, разгледување и одобру-
вање завршната сметка за земјоделските задруги за 
1949 година, што е објавено во одделно издание на 
„Службениот лист на ФНРЈ"; 

г) за занаетските задруги по прописите од На-
иатствието за. оставање, разгледување и одобрување 
завршните сметки за занаетските задруги за 1949 го-
дина, што е објавено во одделно издание на „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ. 

8) Во завршните сметки и собирните завршни 
сметки на селанските работни задруги, задругите за-
должително ги исполнуваат општите податоци на пр-
вата страна од образецот за завршните сметки врз 
основа на фактичната состојба и структурата на член-
ството, како и состојбата на обработливата поврвнина 
на земја. Овие задруги задолжително го внесуваат во 
овие податоци бројот на работните членови што уче-
ствуваат во расподелбата на доходот. 

9) Претпријатијата на околискиот сојуз и општите 
земјоделски задруги должни се да поднесат со завр-
шните сметки податоци за вредноста на вкупниот про-
мет со индустриските стоки и со земјоделските прои-
зводи по видовите на трговијата и откупот, и тоа но 
продавните цени, а со податоци за: а) запасот на 1 
јануари 1950 година, 6) набавените стоки во текот на 
1950 година, в) запасот на 31 декември 1950 година 
и г) реализацијата во текот на 1950 година. 

Во собирните завршни сметки околискиот сојуз ги 
дава овие, податоци во собирни износи. Такви пода-
тоци се приложуваат исто така и за угостителската 
дејност на задругите каде што таа постои. Што се 
однесува до другите стопански дејности (занаетска, 
локално стопан ство, економии и др.), со завршната 
сметка се приложуваат и податоци за вредноста на 
вкупното производство односно на услугите во 1950 
година. 

10) Занаетските задруги се должни да поднесат 
со завршната сметка податоци за вредноста на вкуп-
ното производство и тоа одвоено за планот I и II,' 
Како и за услугите во 1950 година по продавните цени. 

И ) Околиските сојузи на земјоделските задруги 
должни се со собирната завршна сметка на општите 
земјоделски задруги да поднесат податоци за вкуп-
ниот број на членовите на земјоделските задруги, за 
бројот на зана е те кит е, и угостителските дуќани на -за-
другите, бројот на другите стопански дејности на за-
другите (на економии, фарми, производствени претпри-
јатија итн.), бројот на персоналот во поодделни ви-
дови дуќани. 

12) Во завршните сметки сите задруги, околиските 
сојузи на земјоделските задруги и нивните претпри-
јатија должни се да ја исполнат во обрасците ко-
лоната „состојба на 1 јануари 1950 година". 

13) Озаа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот ли,ст на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 158 
20 декември 1950 година 

Белград 
Го застапува 

Министерот на финансиите на ФНР.Ј 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

Согласни: , 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за земјоделие 
и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

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

Осман Карабеговиќ, с. р. 

16. 
Врз основа на точ. б од Наредбата за склучување 

договори врз основа на планските квоти за 1951 го-1 
дина во врска со точ. 68 од Напатствието за извр-1 
шување Наредбата за склучување договори врз осно-; 
ва на планските квоти за 1951 година („Службен лист' 
на ФНРЈ", бр. 63/50), Стопанскиот совет на Владата' 
на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОВИТЕ ЗА ДОГОВАРА-
Њ Е ВРЗ ОСНОВА НА ПЛАНСКИТЕ КВОТИ ЗА 1951 

ГОДИНА 
Сроковите за договарање врз основа на планските 

квоти за 1951 година што се прописани од претседа- ј 
телите на сојузните совети — производители во со-
гласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, се продолжуваат за гранките на 
дејноста што ги обединуваат Советот за преработу-
вачка индустрија на Владата на ФНРЈ, Советот за про-
мет со стоки на Владата на ФНРЈ и Советот за земјо-
делие и шумарство на Владата на ФНРЈ — до 15 ја-
нуари 1951 година. 

Ова решение не се однесува до гранките на деј-
носта 122 и 313 за кои што договарањето е опреде-
лено според Напатствие^ за заедничкото договарање 
врз основа на планските квоти за 1951 година за про-
изводите од гранките на дејноста 122 и 313 („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 69/50) во врска со точ. 51 
од Напатствие^ за извршување Наредбата за, склу-
чување договори врз основа на планските квоти за 
1951 година — до 20 јануари 1951 година. . 

Бр. 333 
9. јануари 1951 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Сто.панскиот совет, 
Борис Кидрич, с. р. 

17. 
Врз основа на чл. 9 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50), Советот за сао-
браќај и врски на Владата на ФНРЈ, по предлог од 
Министерот на поморството на ФНРЈ, а во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ донесува, 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ТАРИФАТА НА Н А П А Д И Т Е ЗА АГЕНЦИСКИ 
УСЛУГИ ВО ПОМОРСКИТЕ ЛУКИ НА ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
I. Брод кој што при пристапувањето или во текот 

на боравокот во лука на ФНРЈ ползува која и да 
било услуга на поморската агенција, плаќа следни нак-' 
нади: . 'ј 

1) При украдување или искрцување товари во ра-
стурена состојба, како и дел од товар ставен во вреќи; 
поради правилното сложување на растурениот товар; 
на бродот плаќа бродот: 

од о до 50 тона носивост Дин, 100 
19 51 II 100 II II II 200 
II 101 II 200 II II 99 300 
II 201 91 300 19 II 11 450 
II 301 19 400 II II 19 600 
II 401 19 500 99 19 19 750 
II 501 19 600 99 II 99 900 
II 601 II 800 99 19 99 1.100 
II 801 99 1000 19 99 2.000 
II 1001 99 2000 II 19 99 2.900 
II 2001 М 3000 19 99 99 3.600 
II 3001 99 4000 19 II 99 4.300 
II 4001 99 5000 19 19 99 5.000 
II 5001 99 6000 19 II 19 5.400 
II 6001 99 7000 II II 99 5.800 
19 7001 99 8000 19 II 99 6.200 
.11 8001 99 9000 19 19 1) 6.600 
И 9001 19 10000 99 99 П 7.000 
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За бродовите преку 10.000 тона 'носивост накна-
д н а се наголемува за 400 динари за секои натамошни 
1.000 тона носивост. 

2) При укинување или искрцување товари во вре-
ќи, бали, бочви, колети, сандаци, како и друг товар 
што може да се сложи, вклучувајќи и дрва од сите 
видови, плаќа бродот: 

о до 50 тона носивост Дин. 100 
51 И 100 „ „ . 200 

101 II 200 „ „ . 300 
201 11 300 0 ( 450 
301 II 400 „ 600 
401 II 500 „ 750 
501 II 600 „ 900 
601 II 800 „ „ 1.200 
801 „ 1000 „ „ 2.200 

1001 П 2000 „ „ 3.200 
2001 1) 3000 „ „ 4.ООО 
3001 ,, 4000 „ „ 4 . 8 0 0 
4 0 0 1 II 5 0 0 0 „ „ 5 . 5 9 0 
5001 II 6 0 0 0 „ „ 6.000 
6 0 0 1 „ 7000 „ „ 6 . 500 
7001 8000 „ „ 7.ООО 
8001 II 90С0 „ „ 7.500 
9001 II 10000 ., „ 8.СОО 

За бродови преку 1'Ј.ОСО тона 'носивост на к на,дата 
од оваа точка се наголемува за динари 500 за секои 
натамошни 1000 тона носивост. 

^ 3) При укинување или искрцување товари во те-
куќа состојба плаќа бродот (таккери и цистерни); 

од О до 200 тона носивост Дин. 600 
201 „ 4 0 0 „ „ „ 900 
401 „ 6 0 0 „ „ „ 1 . 4 0 0 
601 „ 1000 „ „ „ 2.000 

1001 „ 2000 „ „ „ 2.600 
2001 „ 3000 „ „ „ 3.300 
3001 „ 4000 „ „ „ 4.000 
4001 „ 5000 „ „ „ 4.600 
5001 „ 6000 „ „ „ 5.100 
6 0 0 1 „ 7 ООО „ „ „ 5 . 4 0 0 
7001 „ 8000 ,, „ „ 5.700 
8001 „ 9000 „ „ „ 6.000 
9001 „ 10000 „ „ 4 „ 6.31 Ј 

За бродови преку 10.000 тон,а носивост накиа-
дата од оваа точка се наголемува за динари 300 за 
секои натамошни 1000 тона носивост. 

4) Ако брод искрца или укрца помалу од една 
третина на својата носивост или на просторниот капа-
цитет ја плаќа накнадата што е наведена под точ. 1, 

ј'2 и 3 од оваа тарифа намалена за 30%. Ова намалу-
вање важи само за бродовите преку 1000 тона носи-
вост. 

. Просторниот капацитет на бродот се смета само 
когћ е 1 м3 од еден товар' полесен од 1 тона (1000 кг). 

5) За товарот укрцан во една лука за кој што се 
издава повеќе од 10 сета теретници, се плаќа, покрај 
соодветнава накнада од точ. 1, 2 или 3 односно точ. 
4 од ова решение уште и 100 динари за секој натамо-
шен сет теретници, со тоа што ова наголемување не 
може да биде поголемо од 50% од агенциската нак-
нада што ја иле..'а бродот во односната лука. 

6) Бродовите што пристануваат во повеќе југосло-
венски луки со цел да го комплетираат товарот или да 
искрцаат товар плаќаат во секоја лука две третини од 
накна^ата што е наведена во точ. 1, 2 и 3 без оглед 
која количина товар укрцуваат или искрцуваат. 

7) Ако брод пристане во лука на ФНРЈ за да до-
бие налог или поради снабдување, бункерување, де-
лимично менување на посадата, доковање, помали по-
правања, пријава на хаварија или од други разлози, а 
ме поради вршење трговски операции — плаќа поло-
вина од ад^издаха што е предвидена под точ. 2. 

8) Ако се задржи бродот во луката поради попра-
вање или од кои и да било разлози што ,се предвидени 
во точ. 7, повеќе од 7 дена но најмногу 30 дена, ја 
плаќа накнадата што е предвидена во точ. 2. 

По истекот на времето од 30 дена бродот ја плаќа 
истата накнада од точ. 2) за секој зале ат месец. 

9) За постапката на генерална хаварија бродот 
плаќа накнада според одделно договарање, но која што 
ни во кој случај не може да биде пенкала од двостру-
ката накнада од точ. 2. 

10) За услуги околу збринување на поморците 
бродот плаќа 200 динари за секое лице за секој за-
почнат месец, во кој што агенцијата го вршела збри-
нувањето. 

11) Линиските, патничките, теретко-патничките бро 
ДОБИ како и бродовите што вршат операции на укрцу-
вање или искрцување товари по линиските услови, 
„Ние Јегптѕ" плаќаат накнада — ако помеѓу поморската 
агенција и бродарското претпријатие или бродосоп-
ственикот нема одделна спогодба за такви бродови - Ј 
оваа накнада изнесува 2% провизија од бруто возари-
ната во пристигањето, а 5% провизија од бруто воза-
рината и 7%% од препознатата во кинисувањето, со 
тоа што не може да биде накнадата помала од 5.000 
динари. 

12) Ако бродот во тек на еден боравок во луката 
искрцува и укрцува товар или патници, секоја од овие 
операции се зема како едно пристанување при пре-
сметувањето на агенциските накнади. 

II. Се овластува Министерот на псморството на 
Ф Н Р Ј да може, ако е тоа потребно, да дозволи отста-
пување за 20% под и над износите што се предви-
дени со ова, решение. 

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

Бр. 716 
27 декември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за саобраќај 
и врски, 

Божидар Маслариќ, с. р. 
Министер на поморството на ФНРЈ, 

Внцко Крстуловиќ, с. р. 
Согласен, 

Го застапува Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, 

Министерот на надворешната трговија 
на ФНРЈ, 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

18. 
Врз основа на Решението на Владата на ФНРЈ за 

пропишување единствени цени за лекови и санитетски 
стоки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/48), а во врска 
со одделот III од Решението за цените и рабатите ^ 
лекови и санитетски стоки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 46/48) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ВИСИНАТА НА РАБАТИТЕ ВО 
РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ И РАБАТИТЕ ЗА 

ЛЕКОВИ И САНИТЕТСКИ СТОКИ 
1) Во Решението за цените и рабатите за лекови 

И санитетски стоки, што е изменето со Решението бр, 
16808 од 3 декември 1949 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 103/49), во точ. 1 се намалува висината на 
рабатот за лекови и санитетски стоки од 50% на 44%, 
одошто на продавачот на големо (слагалиштето) 4%, 
а на продавачот на мало (апотеката) 40% рабат. 
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2) Ова решение ќе се применува од 1 јануари 
1951 година. 

Бр. 15214 
28 декември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за заштита 
-на народното здравје, 

др Павле Грегориќ, с. р. 

19. 
Врз основа на чл. 16 ст. 2 од Основната уредба 

за генералниот урбанистички план („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 78/49), а во согласност со Претседателот 
на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и на (Со-
јузната план-ска комисија, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА ПРИ УТВРДУВАЊЕТО МЕСТАТА 
ЗА ОБЕКТИТЕ НА КАПИТАЛИ АТ А ИЗГРАДБА И 

ОПШТЕСТВЕНИОТ СТАНДАРД ВО 1951 ГОДИНА 

1. Со цел да се утврдат местата за ефектите на 
каг.италната изградба и општестве-ниот стандард (по-
лска локација), инвеститорите се должни пред да при-
стапат кон изработка на градежните проекти да под-
несат барање за да се утврди полската локација до 
органот што е надлежен за урбанистички, работи на 
извршниот одбор ма околискиот односно градскиот 
народен одбор, кој што ќе ја утврди поуската лока-
ција' врз основа на генералниот урбанистички план, 
односно неговите основни постапки ако планот не е 
уште донесен, а во смисла на одредбите од оваа 
уредба. 

2. Ако градот, местото или населбата нема утвр-
ден генерален урбанистички план, или ако постоат де-
лови од генерален урбанистички план што не се веќе 
во согласност со интересите на стопанскиот развиток, 
или ако стане спор помеѓу инвеститорот и органот 
што е надлежен за урбанистички работи на извршниот 
одбор на околискиот односно градскиот народен од-
бор, овој орган е должен да ја утврди поуеката ло-
кација врз основа на предлог од околиската односно 
градската комисија (точ. 4). 

3. Во случаите од п,о,горната точка Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ, односно стопанск,ите со-
вети на владите на народните републики можат утвр-
дувањето на лоуската локација за пооделни обекти 
да го одземат од надлежноста на извршниот одбор на 
околискиот односно градскиот народен одбор и да 
определат полската локација да ја утврди Комитетот 
за локално стопанство и комунални работи на Вла-
дата на ФНРЈ, односно комитетите за комунални ра-
боти на владите на наро,дните републики (Министер-
ството за локално стопанство и комунални ра,боти на 
Владата на НР Црна Гора), а овие се должни да ја 
утврдат псуе,ката локација врз основа на предлогот 
од Сојузната односно републичката комисија (точ. 4). 

4. За определување полската локација во смисла 
на точ. 2 и 3 од оваа на,редба ќе се основаат коми-
сии, и тоа: 

— Сојузна комисија при Комитетот за локално 
стопанство и комунални работи на Владата на ФНРЈ; 

— републички комисии при комитетите за кому-
нални работи на влади,те на народните републики (Ми-
нистерството за локално стопанство и комунални ра-
боти на Владата на НР Црна Гора); 

— околиски и градски комисии при извршните од-
бори на околиските односно градските народни од-
бори. 

Во составот ,на овие комисии влегуваат: 
— претставници од извршниот одбор на околи-

скиот односно градскиот народен одбор на чие што 
подрачје ќе се изгради обектот; 

— претставници од инвеститорот; 
— претстав,ници од ресорот на народната одбрана; 
— претставници од ресорот на внатрешните ра-

боти (ПАЗ); и 
— претставници од ресорот на градежништвото. 
Во составот на Сојузната односно републичка ко-

мисија влегува и претста.вник на Ко,митетот за локал-
но стопанство и комунални работи на Владата на 
ФНРЈ односно на комитетот за комунални работи на 
владите на народните републики (на Министерството 
за локално стопанство и комунални работи на Вла-
дата ,на НР Црна Гора). 

5. Во случаите од точ. 2 и 3 од оваа наредба ин-
веститорот е должев во врска со идната изградба на 
обектот да ги согласи своите интереси со интересите 
на други државни органи и претпријатија (со сани-
тарната инспе,кција, ресорот па железниците, водосто-
панството и др.). 

Ако не може да се постигне претходна согласност 
со заинтересираните државни органи или претприја-
тија, претставниците на последните влегуваат во со-
став на комисијата како неј,зини членови. 

6. Пред да се ,разгледа барањето за утврдување 
поуската локација комисиите можат, ако е тоа по-
тре,бно, да вршат извиди на теренот. 

Трошковните на извидите на терен ги сноси инве-
ститорот. 

7. Предлогот на комисијата за поуската локација 
мора да води сметка за основните поставки на ид-
ниот генерален урбанистички план на градот, м,естото 
и населбата. 

Комисијата е должна да му даде на органот при 
кој што е основана предлог за полската локација во 
срок од 20 деша од денот кога го примила б,арањето. 

8. Инвеститорот е должен кон барањето за утвр-
дување поуска ло,кац.ија д,а приложи и одобрение за 
пошироката локација. 

По барање од државниот орган што е надлежен 
за утврдување л руан а локација, инвеститорот е дол-
жеа да му ги даде сите податоци што се потребни 
п,ри утврдувањето поуеката локација на нос, д де л ен 
обект. 

9. Полската локација ја утврдуваат надлежните 
државни органи со свое решение, во срок од 40 дена: 
од вденот кога е примено барањето од инвеститорот 
за да се утврди полската лока-ција. 

Решението треба да го содржи и ситуациониот 
нацрт на г,радежната парцела со кој што е опреде-
лена градежната регулациона линија (алињман) и ви-
сината на изградбата .н.а обектот (габарит) како и 
евентуалните резервати на кои што подлежува граде-
жната парцела (на ар. резервисање приземје на обак-
тот за потреби, на градската трговија, угостителската 
или некоја друга мрежа и сл.), а што се задолжителни 
за инв,еститорот. 

Ако земјиштето не е оспособено како градежна 
парцела решението за поуската локација се издава со 
обврска на инвеститорот дека ќе го оспособи приме-
ното земјиште како гра,дежна парцела т. е. да изврши 
работи што ќе го оспособат земјиштето како граде-
жна парцела, како и оние работи што треба да се из-
вршат за да би можел обектот правилно да се пол-
зува (на пр. исушување, дренажа, насипање терен, 
потпорни зидови, надворешен водовод, надворешна 
канализација, паркирање или пошумување терени 
итн.). 

10. Ако инвеститорот пред почетокот или во те-
кот на градежната из,градба одустане од из,градбата 
на обектот на земјиштето што му е додеделно со ре-
шението за полската локација,, е должен во срок од 
8 дена од денот кога решил да одустане од изград-
бата да го извести за тоа државниот орган ,што го 
донел решението за полската локација. 
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11. Ако изградбата на обектот не почне во срок 
ОД една година сметајќи од денот кога е донесено 
решението за поуоката локација, ова решение губи 
важност, до-колку инвеститорот во тој срок не побара 
да му се продолжи важноста на решението уште за 
една година и ако за односното земјиште инвестито-
рот има готови проектни елаборати на обектот. 

12. Ако инвеститорот не- е согласен со решението 
за поуската локација може во срок од 15 дена од 
денот кога е донесено решението да поднесе жалба 
;до по-високиот државен орган што е надлежен за 
урбанистички работи, а преку државниот орган што 
го донел решението за поуската локација. 

Против првостепената одлука на Комитетот за 
ло-кално стопанство и комунални работи на Владата 
ма ФНРЈ се поднесува жалба до стопанскиот со-вет на 
Владата на ФНРЈ. 

13. Поблиски -прописи за спроведување на оваа 
наредба ќе донесе претседателот на Комитетот за ло-
кал-но стопанство и комунални работи на Владата на 
ФНРЈ. 

14. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето -во ,,Службениот лист на Федерат-ивна 
Народна Репуб-лика Југославија" и важи само за1951 
година. 

Бр. 4073 
6 декември 1950 година 

Бел-град 

Претседател на Комитетот за локално 
Стопанство и комунални работи 

на Владата на ФНРЈ, 
Љубо Илиќ, с. р. 

Согласен, 
(Мин-и-стер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет 
и Сојузната планска комисија, 

Борис Кидрич, с. р. 

О В А В Е С I 

ЗА ИСПОРАЧАТЕ НА СТОКИ И ЗА ВРШЕЊЕ 
УСЛУГИ ВО ВРЕМЕТО ДОДЕКА НЕ СЕ СКЛУЧАТ 
ДОГОВОРИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ПЛАНСКИТЕ 

КВОТИ ЗА 1051 ГОДИНА 

Во -времето додека не се склучат договори врз 
основа на планските квоти за 1951 година, произво-
дителите ќе ги испорачуваат своите производи одно-
сно ќе -вршат услуги, по правило, врз основа на сво-
ите минатогодишни стопански врс-ки, по телеграфско, 
теле-фонско или писме-но барање од крајниот потро-
шач и тоа на сметка -на планските квоти за 1951 го-
дина. 

Крај-ните п-отрошачи можат да стават такво ба-
рање само ако им е доделена квота по планот на ра-
споделбата за 1951 година, и тоа во границите на спе-
цифицираните материјали, 

Крајните потрошачи -ќе се обрнувааг, по правило, 
ва и-спорачка до оние производители со кои што во 
/текот на договарањето веќе стапиле во стопански вр-
ски макар да не е договорот уште склучен. 
; Оваа обавест се однесува само до оние стопански 
гранки за кои што договарањето уште трае, со тоа 

што можат иопорачк-ите врз основа на оваа обавест 
да се вршат најдоцна до крај на јануари 1951 година. 

Бр. 34. — Од Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ, 4 јануари 1951 година. 

ГЛАВНА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА, 
ПРИ ВЛАДАТА НА ФНРЈ 
Врз основа на чл. 19 ст. 2 од Законот за државната 

арбитража, Пленумот на Главната државна арбитража 
при Владата на ФНРЈ на своето И заседание ги донесе 
следните 

Л У Ч К И У З А Н С И 
1. Применување на узансите 

1 

Овие узанси се -применуваат на случаите к-ои не се 
инаку регулирани со закон или догово,р. 

Странките можат да договорат да се применуваат 
ов-ие узанси во целост или само поодделни узанси. 

2 
Како „брод" по овие узанси се сметаат пароброди 

и едрењаци. 
Како „пароброд" се сметаат и моторните бродови, 

а како „едрењак" и моторните едреници. 

И. Пристигањето на брод 
3 

Како ден на пристигањето на брод во лука се 
смета денот кога стасал бродот -на сидриштето пред 
луката и заповедникот се ставил во врска со лучкиот 
орган. 

А-к-о стаса бродот на сидриштето, а запо-ведникот' 
не ќе биде во можност од обективни разлози да стапи! 
(во врска со лучки-от орган, како ден на довогањето на 
б-родот во луката се смета денот на довоѓањето на 
бродот на сидриштето. Во овој случај денот на дово-
ѓањето на бродот може да се докажува на секој згоден 
начин. 

4 
Операциите на укрцување и искрцување на брод 

што плов-и во редо-вните линии се вршат -на местата 
што се определени за тоа. 

За да се вршат операции на ук-рцување и искрцу-
вање на брод што не плови во редовни линии, бродот 
-мора да се запре покрај о-перативното крајбрежие што 
ќе му го од-реди крцателот или примателот однос-но 
толку близу до тоа крај-брежие колку го дозволува 
тоа газењето на бродот. Крцателот од,носно примателот 
е должен да д-обие од лучкиот орга-н дозвола дека 
може бродот да се запре на тоа место. 

5 
Бродот ги поднесува тропжовите што ќе станат 

затоа што требало бродот за време на укрцувањето 
или -искрцувањето да се ,помести од едно ме.сто на 
друго на истото опе,ратив,но крајбрежје. 

Бродот ги поднесува трошковите за едно свое пре-
местување од едно оперативно крајб-режие на друго. 
Трошковите за други преместувања на бродот ги сто-, 
си крцателот одн-осно примателот, а бродот е должен1 

да го изврши ова преместување на најекономичен 
начин. 

Времето што е употребено за поместување или 
преместување на бродот се смета во стој-ници, доколку 
помествувањето или преместувањето е из-вршено во 
работно време. 

Крцателот односно примателот е должен за своето 
барање да се -премести брод на в-реме да го извести 
бродот. 
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Термински клаузули во бродарски^ договор што 
се однесуваат на довоѓањето на бродот или на Ј а в у -
вањето,. имаат следни значења: 

„првите дни во месецот" и „на почетокот на ме-
сецот" означава време почнувајќи од првиот до вклу-
чително десеттиот ден во месецот; 

„во првата половина на месецот" означава време 
почнувајќи од првиот до вклучително петнаесеттиот 
ден во месецот; 

„во средина на месецот" означава време почну-
вајќи од единаесетиот до вклучително дваесеттиот ден 
во месецот; 

„во втората половина на месецот" означува време 
почнувајќи од шеснаесеттиот до вклучително послед-
ниот ден во месецот; 

„последните дни во месецот" и „на крајот па ме-
сецот" означува време почнувајќи од дваесетипрвиот 
до вклучително последниот ден во месецот; 

„на крај (на некој месец) — на почетокот (на 
следниот месец)" означува време кое што ги опфаќа 
последните пет дена на некој месец и првите пет дена 
Од следниот месец; 

„по прилика ич некој ден" (авоиѓ, егтгап, сѓгса) 
означува за бродови време од пег дена пред и пет 
дена пееле тој ден. за едрењаци што пловат по Јадран 
три дена пред и три дена после тој ден, а за други 
едреници седум дена пред и седум дена после тој 
ден; 

„промптно к радање" значи дека бродот ќе биде 
приготвен за укинување во срок од осум дена почну-
вајќи од денот на склучувањето на бродот; 

,,спот" значи дека бродот ќе биде приготвен за 
украдување во срок од 48 часа од моментот на склучу-
вањето на бродот. 

III. Готовност на бродот 
7 

Бродот е приготвен за укрцување односно искр-
цување кога е приврзан за оперативното крајбрежно 
или се навоѓа на содржите на кое што по наредба од 
лучкиот орган ќе се врши укрцување односно искрцу-
вање, а има потребни дозволи и може да започне 
украдување односно искрцување на определен товар. 

8 
Заповедникот на брод што не плови во редовните 

линии е должен да му испрати ,на крцателот односно 
примателот писмена обавест за готовноста на бродот. 

Ако на заповедникот на таков брод не му е по-
зната адресата на крцателот односно на примателот 
V.ли обавеета не може да се испрати, заповедникот 
е должен обавеста за готовноста да ја огласи на табла 
на лучкиот орган, а ако е можно и во весници и тоа 
за трошок на крцателот односно на сметка на стоките. 

9 
Ако нема согласност' за готовноста на бродот по-

меѓу заповедникот на бродот и крцателот односно 
примателот — решава комисија. Во комисијата опреде-
луваат По еден член лучкиот орган, заповедникот на 
бродот и крцателот односно примателот. Комисијата 
ја утврдува со записник фактичната состојба и доне-
сува решение за готовноста на бродот со мнозинство 
на гласови. 

IV. Укрцување и искрцување 
10 

Обврската за укрцување почнува со денот што 
е определе,н со договорот како ден н,а довоѓањето на 
бродот, ако стаса бродот на тој ден- или пред тој ден. 
Ако довоѓањето на бродот е определено со договорот 
во време помеѓу две дати, обврската за искрцување 
почнува на оној ден помеѓу тие две дати кога ќе 
стаса б,родот, а ако стаса бродот пред првата дого-
ворена дата обврската за укрцување почнува на ,пр-
вата договорена дата. 

Ако стаса бродот после договорениот ден, одно-
сно крајната договорена дага, обврската на укрцате-
лот престанува во полиоќта на тој ден. Укрцателот, 
има право да бара и во овој случај да се изврши до-
говорот но и должен е да се изјасни во моментот 
кога ќе му се поднесе обавеста за готовноста на бро-' 
дот да ли останува при договорот. 

11 
Ако довоѓањето на бродот на редовна линија е 

најавено у.напред, товарот што е определен за укрцу-
вање ќе биде приготвен за укрцување според утврде-
ните услови во она време во кое што треба бродот 
да стаса. 

Ако брод на редовна линија задоцни, а задоцну-
вањето не е предизвикано со настан што не овиси од 
бродот (ћеуопсЈ сагпег'ѕ соп1го1), укрцателот може да 
бара накнада на трошковите за ускладиштувањето на 
стоките од денот кога требало да стаса бродот, одно-
сно од денот кога биле стоките пригот,вени за укрцу-
вање,. па до дено1? кога започнало укрцувањето, како 
л накнада за други штети што ќе станат поради за-
доцнувањето на бродот. 

Ук,рфтелот е должен за свој трошок и опасност 
да го до,преми товарот до под чекркот. 

Товарот е допремен до под чекркот кога е на 
дофаќањето на бродот, така да може бродот да го 
подигне со своите дигалки. 

13 
Бродот е должен за свој трошок и опасност да 

го укрцува товарот до под чекркот и да го сложува 
односно рамни на бродот. 

\ Бродот е должен за свој трошок и опасност да 
го искрца товарот до под чекркот. 

14 
Ако определи лучкиот орган да се укрцува или 

искрцува бродот на сидриштето, укрцателот ќе го ДО-
преми односно примателот ќе го прими товарот по-
крај страната на бродот за свој трошок и опасност. 

15 
Ако е договорена возарина за целиот брод во 

глобален износ Ошгар-ѕиип), укрцателот може да ба,ра 
бродот да превземе онолку товар колку го дозволува 
тоа стабилноста на бродот, а најмногу до висината 
на неговата корисна носивост. 

16 
Товарот за кој шт0 му е предадена на заповедни-

кот на бродот теретница или му е на време подне-
сена, бродот е должен да го предаде на примателот 
под чекркот. 

Ако теретницата не му е предадена на заповед-
никот на бродот односно на бродскиот агент или не 
му е на време под,несена, бродот ќе го предаде това-
рот на јавните складишта. Јавните складишта ќе му 
го предадат товарот на доносителот на документот 
„без запрека" (пп1!а-оѕ'1а), со наплата на своите тро-
,шкови. 

17 
Редоследот на укрцувањето на товарот го опре-

делу,ва заповедникот на бродот односно бродскиот 
агент. 

18 
Украдувањето и искрцување^ треба да се врши 

стручно и внимателно, со најмалку трошок и употреба 
на работното време. 

19 
(Најмали количини од товарот што мораат да се 

украдат или искрцаат во згодни работни дни се утвр-
дуваат за секоја лука со дневните норми за укрцу-
влње и искрцување на бродовите што се составен дел 
на овие узанси. 
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Нормите важат само за бродовите од 850 гона 
носивост па нагоре. 
. За бродовите под 850 тона носивост но-рмите се 
намалуваат: 

до 50 тона носивост за 50% 
од 51 тона до 100 тона носивост за 40% 
о д 101 тона до 300 тона носивост за 25% 
од 301 тона до 850 тона носивост за 20% 

Нормата за укинување и иск,рцување од незгодна! 
простории на бродот (бункер, коридори, „диптанк" ако 
нема нормален отвор, прамчан и крмен простор) се 
намалува за 15%. 

За бродовите со една дигалка (туѓпсћ) нормата се 
намалува за 15%. 

Нормата за украдување и искрцување на товар 
штетен за здравјето се намалува за 10%. 

Нормите се сметаат по едно гротло. 
20 

Работата на укрцувањето и искрцување^ на бро-
дови се врши по правило во две сме Ат 

Со дневните НОЈЖИ за укрцување и искрцување 
бродови во поодделни луки може да се определи да 
се врши укрчување и искрцување на определени то-
вари во една смена. 

Редовното работно време во секоја смена е 8 чада. 
21 

Ни укрцателот ни примателот не се должни да 
работат на повеќе од 6 работни места (шест раце) на 
истиот брод. 

22 
Ако се надмине дневната норма за украдување и 

искрцување, одвишокот ќе се засмета во дните во 
кои што не е постигната дневната норма. 

23 
При украдувањето и и скршнувањето трошокот на 

машините и дигалката (шшсћ), како и на персоналот 
запослен на нив ги сноси бродот и во случај кога е 

^ запослен о кај поодделно бродско гротло повеќе од 
еден ракувач на дигалка. 

24 
Бродот е должен за свој трошок да даде и по-

стави средства што служат за одделување товарот и 
'сигурноста на пловидбата (Аѕигета1ѕ, разделни штици 
I— ЅТШПЈУ ћоапјѕ. сепарации — с1 и пладне). 

Ако сака укрцателот да биде неговиот терет осо-
бено заштитен или одвоен, должен е за тоа да даде 
потребни материјали. Овие материјали ќе ги предаде 
заповедникот на бродот на одредиштето во состојбата 
во каква ќе се најдат. 

Кога се укрцува полн товар житарици или семе 
во растурена состојба, укрцателот е должен, ако го 
бара тоа заповедникот на бродот навремено, еден дел 
од товарот, но најмногу 15% да предаде во вреќи. 
Во тој случај бродот е должен да даде потребни 
вреќи и јажиња и да ги накнади трошковите за пол-
нењето во вреќи. 

Бродот е должен за свој трошок да го прицврсти 
товарот на брод от. Ова прицврстување може даг го 
изврши и укрцателот во согласност со заповедникот 
од бродот, било со свои средства било со средствата 
од бродот, но и во тој случај бродот е одговорен за 
правилното пр.ицврстување. 

25 
Бродот е должен да стави на располагање без 

право на накнада, и без оглед да ли се работи во 
сме,ни или вон од редовното работно време, осветле-
ние, погонска сила, бродски дигалки, како и други 
средства што се потребни за правилното работење 
околу укрцувањето односно искрцување^. 

Ракувачите со бродски дигалки ги дава луката за 
трошок на бродот. 

26 
Бродот не може да се противи на барањето од 

укрцателот односно примателот да се работи на укра-
дување односно искрцување вон од редовното работ-
но време. 

Укрцателот односно примателот ја сноси накна-
дата за прекувремената работа на посадата на бродот; 
но најмногу за 6 члена на посадата. 

27 
Ако при закопувањето на товарот дојде до спор 

помеѓу бродот и укрцателот за бројот на укрцаните 
парчиња, а броењето е вршено истовремено од обете 
страни, секоја странка може да бара да се провери 
бројот на укрцаните парчиња. 

Трошковите за" проверувањето ги сноси странката 
што броела неточно. Ако укрцателот не броел точно, 
должен е да му ја н,акнади на бродот и штетата што 
е предизвикана поради губење време. Ако обете 
странки не броеле точно, трошквите за проверување-
то и штетата што е предизвикана на бродот поради! 
губење време ги сносат подеднако. 

28 
Секоја договорна странка како и примателот на то-

варот може да бара 'да се вага односно мери товарот 
што се укрцува или искрцува доколку го дозволува 
тоа видот на товарот. 

Трошковите за вагање и мерење ги сноси стран-
ката што го барала тоа. 

29 
Ако е предвидено со бродарскиоТ договор дека се 

плаќа возарината според искрената тежина или мера 
на товарот, трошокот за гаѓање однос,но мерење го 
сноси примателот на товарот. Трошокот за контроли-
рање паѓањето односно мерењето го сноси бродот. 

Кога се врши превезена со едреник, трошковите 
за вагање односно мерење ги сносат подеднако обете 
странки. 

30 
Ако се врши вагање со вага што е пост,авена на 

бродот трошковнте за искрцување од вагата па натаму 
ги сноси примателот на товарот. 

31 
Полноважно е само она вагање или мерење на то-

варот ,во луката што ќе го изврши претпријатие или 
установа овластени за тоа. 

V. Стојници 
32 

Ако за укрцување или за ,искрцување не се дого-
ворени стојници (кау с!ауѕ, ѕ1аИЈе) или е договорена 
клаузула „укрцување (искрцување) по месните обичаи" 
или „укрцување (искрцување) веднаш по барање од 
заповедникот", во стојници се смета времето што е 
потребно за укрцување односно искрцување на бро-
дот според дневните норми за укрцување и искрцува-
ње бродови во таја лука. 

Како основ за сметање на стојници се зема бројот 
на дните што се потребни за укрцување односно искр-
цување на најголемото складиште на бродот (ћокЗ). 

33 
За парабродите и моторните едрењаци стојниците 

почнуваат да течат: 
а) ако обавеста за готовноста на. бродот е преда-

дена односно огласена до 12 часа — истиот ден кога 
е бродот приготвен, попладне во почетокот на работ-
ното време; 

б) ако обавеста за готовноста на бродот е преда-
дена односно огласена после 12 а пред 17 часа, - -
утринта по готовноста на бродот, пред пладне во по-
четокот на работното време. 
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За едреници без помошен мотор стојниците почну-
ваат да течат утрината по готовноста на бродот, пред 
пладне во почеток на работното време, ако обавеста 
ва готовноста е предадена односно огласена најдоцна 
до 17 часа. 

34 
За работно време за укрцување и искрцување се 

смета времето што ќе го одреди лучкиот орган. 

35 
Во стојниците се засметуваат работните дни, како 

и деловите од работен ден (рѓо га!а). 

36 
Работењето во недела и на празник се смета како 

работење вон од редовното работно време и не се 
засметува во стојнииите. 

37 
Во стојници не се засметуваат работните дни или 

делови од работен ден во кои што не можело да се 
работи. 

Во кои работни дни не можело да се работи во 
целост или делимично и од која причина се докажува 
со потврда од лучкиот орган. 

' 38 
Недостиг или задоцнување на железнички вагони 

или други превозни средства што се потребни за до-
иремање или испраќање товари не влијае на текот на 
стотиците. 

39 
Ако во поглед на сметањето на стојниците е дого-

ворена клаузула: ^ 
„текуќи дни" (гоппшд (Зауз), во стојници се сме-

таат дните непрекинато по календарот; 
„текуќи дни без недела (гиппшд дауѕ ехсер! ѕип-

(1ауѕ), во стојници се сметаат дните непрекинато по 
календарот, освен неделата; 

„текуќи дни без недела и празник (гиптп^ 4ауѕ 
ехсер1 ѕипдауѕ апс! Но1Љуѕ) ИЛИ „работни дни" (\УОГ-
кјп^ с!ауѕ), во стојници се сметаат дните непрекинато 
по календарот, освен неделата и дните што се про-
гласени за праз,ници по одредбите што важат во 
луката; 

„текуќи дни доколку позволува времето (^еаШег 
гипшп^ (1ауѕ), во стојници се сметаат дните непреки-
нато по календарот, освен лошото време; 

„погодни работни дни" (\уеа!ћег \уогкЈпд с!ауѕ), 
во стојници се сметаат дните непрекинато по кален-
дарот, освен неделата и дните што се прогласени за 
празници по одредбите што важат во луката, како и 
времето за кое што било запрено укрцувањето или 
искрцувањето поради лошо време или виша сила. 

VI. Преку сто јници 
40 

Дните на прекустојници ((Зешигга^е соп1гаѕ1аШе), 
се бројат непрекинато по календарот, а почнуваат со 
истекот на стојниците. 

Прекустојниците износат за параброди најмногу 
10 дена, а за едрењаци најмногу 5 дена, според носи-
воста на бродот и количината на товарот. 

41 
Брод што врши патување во редовна линија, не 

е должен да чека преку времето што е определено 
' с е возниот ред, без оглед дали го врши патувањето 
по постојан или повремен возен ред. 

Исклуч-ително, таков брод е должен да чека ако се 
обврзал дека ќе прими товар кој што по дневните 
(норми за укрцување и искрцување на бродовите не 
може да се укрца во расположивото работно време 
до заминувањето на бродот што е предвидено со 
возниот ред. 

42 
Прекуетојниците се плаќаат на бродот унапред 

ден по ден. 
43 

Траењето и висината на прекустошиците ги утвр-
дуваат три вешти лица, од кој што по едно определу-
ваат странките, а третото вештите лица што се, опре-
делени од странките. 

Ако едната странка не определи вешто лице или 
определените вешти лица не се сложат за избор на 
третото, вештото лице -го определува но барање од 
странката претседателот на околискиот суд што е над-
лежен за луката. 

VII. Возарина 
44 

Ако е договорено да се плаќа возарина според 
тежината, мерата или количината, возарината ќе се 
плати по тежината, мерата или количината на и с к р е -
ниот товар. 

Заповедникот на бродот или бродскиот агент мо-
же да бара за секој дел од искрениот товар да се 
плати сразмерен дел од возарината. 

45 
Ако се работи за разновиден товар (^епега! сагдо), 

возарината ќе се плат-и пред предавањето товарот на 
примателот, но со тоа примателот не губи право да 
бара од бродот накнада на штетата за која што е од-
говорен инаку бродот. 

46 
Возарината се плаќа и за товар што бил по спо-

годба од странките сместен на палуба, па за време на 
пловидбата е загубен поради непогоди, како и за то-
вар кој што од хигиенски разлози. или по наредба од 
надлежниот орган е уништен на самиот брод. 

47 V 
Ако е договорена возарина во странска валута, 

ќе се плати во таа валута или во дина,ри по службен 
тек што важи во Федеративна Народна Република 
Југославија, а по избор од заповедникот на бродот.' 

Плаќањето во странска валута се врши со чек што 
е издаден од овластената банка. 

48 
Од предуемот за возарина се одбива 3% како 

премија за осигурување на предуемот. 
Предуемот се плаќа во динари и ако е возарината 

договорена во странска валута, а се пресметува по 
службен тек што важи во Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

VIII. Губиток и оштетување на товарот 
49 

За губиток или оштетувањето на товарот прима-
телот е должен да предаде во луката на искрцу-
в а њ е ^ писмена обавест на заповедникот на бродот 
или на бродскиот агент. Обавеста се предава поп 
приемот, на товарот ако губиток или оштетувањето 
е видливо, а инаку во срок од три дена по примањето 
на товарот. 

Ако примателот не предаде таква обавеет во ме-
стото и срокот што е определен во претходниот став, 
ќе се смета дека бродот го предал товарот во состој-
бата што е списана во теретницата. 

Обавеста не е потребна ако странките при прима-
њето на товарот писмено заеднички ја утврдиле не-
говата состојба. 

50 
За да се утврди губиток или оштетувањето на то-

варот заповедникот на бродот односно бродскиот агент 
и примателот се должни да укажуваат еден на друг 
помошт при прегледувањето и проверувањето на то-
варот. 
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Тужба за на,кнада на штетата поради губиток или 

'оштетување на товарот за-старува по истекот на една 
година, сметајќи од денот кога е предаден товарот, 
односно кога требало да му биде предаден на при-
мателот. 

Б р . 2 5 3 3 
27 декември 195!) година 

Белград 
Претседател на Главната државна 
арбитража при Владата на ФНРЈ,; 

др Александар Голдшајн, с,, р. 

П Р И Л О Т I 
Согласно на тон. 19 од Лучките узанси се опреде-

луваат следните 
ДНЕВНИ НОРМИ 

ЗА УВИДУВАЊЕ И ИСКРЦУВАЊЕ БРОДОВИ 
ВО ЛУКА 

1 
Укрцување и искрцување товари се врши во две 

шени, освен украдување и искрцување на дрво кое 
што се врши во една смена. 

2 
Најмали количини па товар што мораат да се 

укрцаат или искриват во погодни работни дни за едно 
гротло изнесуваат: 

Ред. 
бр. В и д на т о в а р о т 

Ред, 
бр. В и д ца т о в а р о т 

а) Товар што се укрцува или искр-
цува во една смена 

1. Лелова граѓа 125 
2. Тврда граѓа „ 80 
3. Трупци и булови од 1.000 кг т 70 
4. Антени, телегр. столбови, греди до 

8 м м ѕ 80 
б. Антени, телегр. столбови, греди 

преку 8 м . и 60 
6. Прагови букови-дабови т 100 
7. Прагови јалови 70 
8. Јамско дрво л 80 
9. Целулозно и огревно дрво X 90 

10. Фризи и паркети ма 80 
11. Јелови делови за сандаци 1, 125 

б) Товар што се укрцува или искр-
цува во две смени 

12. Јаглен ситен. Т 200 
13. Јаглен крупен 180 
14. Кокс 120 
15. Дрвен јаглен растурен 1) 80 
16. Лигнит и брикет р 180 
17. Гудачи 200 
18. Фосфати сокаолин, суперфосфат, 

шалитри во растргна состојба а 200 
19. Морска и калиева сол м 160 
20. Пирит неверен и растурен сумпор 
21. Пирит перен 
22. железна руда (лимонит, сидерит) 
23. Олово, бакар, цинк 
24. Житарици тешки 
25. Житарици лесни 
26. Оформено железо врзано 
27. Оформено железо нсврзано 
28. Старо железо 

! 29. Лесни вреќарии до 50 кг 

150 
200 
160 
200 
200 
1 8 0 
1 6 0 
95 
80 

160 

Един. 
на Количина 

мера 

Един, 
на Количина 

мера 

30. Лесни вреќарии преку 50 кг 1 
31. Лесни стоки во вреќи 
32. Вреќарија штетна по здравјето 
33. Цијанамид, креозот, вар, пиролиг-

нит, суперфосфат со вреќи 
34. Тешки стоки з 0 сандаци до 300 кг 
35. Лесни стоки во сандаци (волуминоз) 
36. Сандаци до 50 кг 
37. Течности во дрвени бочви 
38. Стоки во железни бочви и крути 

стоки во дрвени бочви 
39. Лесни стоки во бали до 300 кг 
40. Тешки стоки во бали преку 300 кг 
41. Цемент во вреќи од палир 
42. Цемент во јутени вреќи 
43. Резанци од репа во вреќи 
44. Камен ситен 
45. Камен во блокови 
46. Тули, шамот, ќерамиди, растурени 

плочите 
47. Сурова солена кожа растурена 
48. Сурова солена кожа врзана 
49. Сува кожа во бали 
50. Сумпор растурен 
51. Свеже овоштие, зарзават и кромпир 
52. Уљена сачма во вреќи 
53. Уљена сачма раетурена 
54. Уљени погачи 

ј^ЈЦом^а^,дж^.ш ш,гм тишштлж 

1 8 0 
125 
150 

150 
140 
1 2 0 
120 
120 

160 
1 2 0 
1 6 0 
180 
200 
100 
1 8 0 
120 

100 
100 
120 
100 
140 
100 
160 
120 
140 

С О Д Р Ж А Л 

за категоризацијата на јавните 
Страна 

па-
13 

- 19 

20 

10. Решение 
тишта -

11. Напатствие за увозот на патничките авто-
мобили од страна на државните органи, уста-
нови, претпријатија и органите на општестве-
ните организации — — 15 

12. Напатствие за извршувањето Уредбата за 
меѓусебното плаќање во стопанството 15 

13. Напатствие за начинот на плаќањето на инве-
стициите — — - — — 18 

14. Напатствие за спроведувањето Уредбата за 
задолжително полагање на стручните испити; 
на државните службеници 

15. Наредба за скоковите за оставање, прегле-
дување и одобрување завршните сметки на 
задругите и на околиските сојузи на земјо-
делските задруги за 1950 година 

16. Решение за продолжување сроковите за до-
говарање врз основа на планските квоти за 
1951 година 21 

17. Решение за тарифата на накнадите за аген-
циски услуги во поморските луки на ФНРЈ 

18. Решение за изменување висината на раба-
тите во Решението за цените и рабатите за 
лекови и санитетски стоки 

19. Наредба за постапката при утврдувањето ме-
стата за обектите на капиталната изградба и 
општествениот стандард во 1951 година 

Обавест за испорачките на стоки и за вршење 
услуги во времето додека не се склучат 
договорите врз основа на планските квоти за 
1951 година — — 

Лучки узанси 

21 

22 

23 

24 
25 

Издавач: „ С л у ж б и лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград Б з а к о п а ул, бр, 20. 
рч Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Бранкова бр. 20.— 
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