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215. 
У К А З 

На бонова членот 74 точка 6-Уставот, а во врска 
на членот 1 Законот за Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президиу-
мот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе 
,Општиот зак!сн за заштита шумите о д пожар, ко ј 
што го донеле Сујузното, векје и В е к ј е т ^ на наро-
дите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој што 
гласи: 

ОПШТ ЗАКОН 
ЗА ЗАШТИТА ШУМИТЕ ОД ПОЖАР 

I. - Основни одредби 

Член 1 
Заштитата шумите од пожар е должност на сите 

државни органи, службени лица, организаци,и и на 
секој граѓанин на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

Член 2 
- Општ надзор над остваруењето на сите мерки 

потребни за чување, шумите од пожар должност е 
на министрите на шумарството на народните ре-
публики. 

Непосреден надзор над извршуењето на сите 
мерки кои што овој закон гц пропишуе заради за-
штита шумите од' пожар должност е на сите органи 
на шумарската служба и шумските газдинства. 

\ 
Член 3 

Народните одбори, кои што во рамките на сво-
јата надлежност вршат работи кои што се однесуат 
на шуми (нивно чување, грижа околу нив и над-
гледање над ним), особено се должни да се грижат 
за чувањето на шумите од пожар; во таа цел да 
вршат во народот пропаганда и сами и со помошт 
на своите шумски совети да ја развиваат љубовта 
за шума ^ будноста против секаква опасност која 
што може да загрози со пожар во шума, како и да 
организираат ватрогасна служба. Кога за тоа ќе се 
укаже особена потреба заради поголема опасност 
од пожар на која што поедини шуми се изложени 
нарочно за време на сушниот период, народните 
одбори ќе организираат нарочни екипи кои што ќе 
ш обиколуат шумите и кои што ќе ги чуваат од 
пожар. 

И. — Општи мерки на будност, 

Член 4 
Палење на отворени огни во шума забрането 

Л од I март до 15 ноември. За отворен огон во 
шума се смета палење огон извон згради, рабо?ил-
зшцЗ, работнички (бараки, колиси и други слични 

затворени и покриени простории, во ко-и што е 
уредено и осигурено ложиште. 

Член 5 
Лица кои што од оправдани разлози мораат да 

се бават подолго време во шума (шумски работни-
ци, озчари, колибари и други) можат, со претход-
на дозвола на надлежниот орган на шумарската 
служба, да палат отворен огон, ,но хамо на одре-
дени места и придржуејкји се кон сите мерки н.а 
будноста. 

Одредбите од ставот 1 на овој член, доколку се 
однесуат на палење огон на одредени места и на 
придржуењето кон мерките на будноста, важат и за 
палење на отворен огон во периодот од 16 ноември 
до кра ј на февруари (чл. 4). 

Член 6 
За време на јаки ветрови палење на отвореа 

огон во шума во општо е забрането, а во затворе п\ 
простории (чл. 4) се дозволуе едино со најголема 
будност и надзор над огонот. 

Член 7 
Во шумски" браневини во општо е забрането 

секое палење и внесуење на огон. 
, Исто така забранета е палење огон во кладеа, 

шупливи стабла и на пењушки. 

Член 8 
Без нарочно одобруење, издадено врз основа на 

прописите - на народните републики, не може во 
шума или во одредена далечина од работ на шу-
мата да се градгт кукји и стан, да ,се пали дрвен 
јаглен (кјумур) и да се подигаат пекји за печење 
вар, тулани и други слични постројки. 

Член 9 
Палење т р к и и гранки во шума во цел на 

сузбивање на штетни инсекти, како и палење на 
штетно грмје, шибје и коров заради мелиорација па 
шумски пасишта и сувати може да се врши едино 
по тивко време и под надзор на службеници од шу-
марската служба. 

Член 10 
Локомотиви и моторни коли, кои што се палсг 

со цврсто гориво, ,а вршат с о о б р а к а ј на железници 
низ шума, мораат да бидат снабдени со пепелјари 
кои што се затвораат исправно и да имаат во оџакот 
исправни варничарки. 

Чуварите на пругат,а или за тоа нарочно одре-
дени лица на шумско-индустриски железници и же-
лезници на јавниот с о о б р а к а ј должни се, за време 
на траењето на сушниот период (чл. 11), непосредно 
после вриењето на водовите низ шума да поминат 
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по пругата и секоја жишка или огон, ако се појави, 
во самиот почеток да го угасат. 

Министерот на поледелството, и шумарството 
ФНРЈ, ,во согласност со Министерот на соопштени-
јата и други надлежни министри, ќе ги ,пропише сите 
други потребни мерки за спречуење опасност на 
шумски огони кои што можат да ги предизвикаат 
локомотиви на шумско-индустриски железници и же-
лезници од јавниот сообрака ј , особено во шуми кои 
што се од поголемо стопанско значење. 

III. — Специални мерки на будност 
,Член И 

За време на сушниот период, од 1 март до 
ноември, може министерот на шумарството н,а на-
родната република да забрани секое палење или ѕне-
суење на огон во шума или на примерна далечина 
од работ на шумата. Исто така може да нареди од 
шумата да се отстрани добитокот од пасење. 

Тие наредби, кои што можат да се однесуат на 
сите или само ца поедини шуми и шумски комплек-
си, мораат да бидат на време објавени. 

Член 12 
Шуми кои што се навогхаат во краишта кои што 

се нарочно изложени на опасност од шумски огон, 
како и стопански поважни шумски комплекси имаат 
да се прогласат за шуми угрозени од пожар. 

Оваа одлука за шуми од општодржавно значења 
ја донесуе Министерот на поледелството и шума,р-
ството ФНРЈ а за останатите шуми министерот на 
шумарството на народната република. 

Член 13 
Во шумите угрозени - од пожар поседниците на 

тие шуми или органите под чие управана тие шуми 
се навогјаат должни се: 

1) да изведат нужна мрежа на просеци од при-
мерна широчина, кои што има да се одржуат чисти 
од Дрвја и друг запалив материал; 

2) да зршат порани и почести проредуења на 
млади четинарски делови од шумата и да кастрат 
ниски суви гранки, особено на работ на шумата, по-
крај просеците и патиштата, како и да отстрануат 
лежевина и суви шкорки; 

3) да даваат предност на гаење мешовити шуми, 
а во предели на четинарски шуми да формираат по-
јаси на листачи од примерка широчина; ' 

4) да ги чистат сециштата од отпаци, иверки, 
суви гранки и дрвја, нарочно во шумите од че-
тки ар и. 

Член 14 
Во пределите на шумите угрозени од пожар ќе 

се организира ватрогаена и извештајна служба и ќе 
се изгради потребен број осматрачници. 

Со прописите на народните републики ќе се 
предвидат подробни одредби за организацијата на 
ватрогасни течаеви и ватрогасна служба, за изве-
штајна служба, за изградба на потребни осматрач-
ници, како и за појакнато чување и надзор над овие 
шуми за време на сушниот период. 

За случај на потреба Министерството на поле-
делството и шумарството ФНРЈ може да испрати за 
време на сушниот период во согласност со мини-, 
стрите на шумарството на народните републики шу-
марски службеници на работа од една народна ре-
публика во друга. 

IV. — Мерки за гасење пожар 
Член 15 

Кој ќе примети да гори шума, должен е доколку 
е тоа возможно да го угаси огонот сШ. Ако тоа не 
е во состојба да го направи, должен е на на јбрз на-
чин да го извести "За појавуењето и местото на по-
жар било ко ј службеник на шумарската служба, нај-

блиски народен одбор, шумско газдинство или бидо; 
кој друг орган на државната управа,-војската или 
милицијата, користе јќи, во случај на потреба, теле-
фон или телеграф, а дека тоа нема н а ј з г о д а о превод 
зно средство. 

Телефонските и телеграфските установи н а по-
штите и железниците должни се на овие извештаи да 
им даваат првенство. 

Трошковите за такви телефонски и телеграфски, 
извештаи пагјаат на терет на министерството на 
шумарството на народната република. 

Член 16 
Надлежните органи и службените лица, штом ќе 

дознаат за шумски пожар^или штом ќе го приметат, 
должни се преку народниот одбор да ги повикаат 
на гасење на џожарот ватрогасците, како и сите 
способни жители од околните населби. 

Сите жители способни за гасење должни се пре-
кинуејкји ја секоја друга рабога, да се одзоват на 
то ј позив и со потребен алат и справи за гасење да! 
побрзаат на местото на пожар и да учинат се што 
ќе биде потребно да се угаси пожарот што побрго. 
Претпријатијата и установите од територијата -на тие 
населби должни се заради иста цел да ги стават на 
располагање своите работници, справи и алата како 
и превозните средства. 

Претставителите на народниот одбор, службени-
ците на шумарската служба, како и другите прет-
ставители на сите населби кои" што земаат участие 
во гасењето на пожар должни се да кинисаат на ме-
стото на пожар. 

Член 17 
Со работите околу гасењето на пожар раководи 

по правило шумарскиот службеник или претставите-
лот на месниот народен одбор на чијата територија 
пожарот избил, доколку надлежниот повисок држа-
вен орган не одреди инаку. 

Сите лица упослени на гасење пожар должни 
сс да ги ш в р ш у а т сите наредби на раководачот за 
гасење пожа^. Претставителите на народните о.дбо-
ри и на другите државни органи должни се да одр-
жуат ред и да вардат на време и Ч о ч ш ј да се извр-

лшуе секоја работа која што , раководачот ќе ја 
нареди. 

Кога пожарот ќе се угаси на згариштето ќе се 
остави потребен број лугје Да вардат, еден или по-
векје денови, спрема потреба, за да не би се појавил 
пожарот пак. 

Член 18 
Ако се разгори пожарот толку да жителите на 

местото кои што земат участие во гасењето не мо-
жат сами да го угасат, должни се да им притек,нат 
во помошт и жителите на подалечните населби по 
барање на раководачот за гасењето пожарот а на 
позив на народните одбори. 

По укажана потреба, а по барање на извршниот 
одбор на околискиот народен одбор или на управата 
на шумското газдинство на чијата територија пожа-
рот избил, најблиската воена команда или управа 
на народната милиција на отсекот на внатрешните 
работи при извршниот одбо,р на околискиот народен 
одбор ,должни се да стават на распоалагање потре-
бен број' лугје за гасење пожар и одржуење ред. За 
тоа Министерот на народната одбрана и Министерот 
на внатрешните работи ФНРЈ ќе издадат одделни 
напатствија во согласност со Министерот на поле-
делството, и шумарството ФНРЈ. 

Ако напред наведените мерки не се достаточни, 
може на некоја поширока територија да се изврши 
мобилизација на сето здраво жителство од 16 до 
50 години, како и на возилата и алатот, која што по 
предлог на извршниот одбор на околискиот народен 
одбор ја наредуе министерот на шумарството на 
народната република. 
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Член 19 
Лица кои што гасат пожар должни се да рабо-

тат на гасењето се додека пожарот потполно не се 
угаси. Ако гасењето трае повекје^ дена, лицата кои 
што гасат пожар имаат по возможност да се за-
менуат. 

Член 20 
Кога ќе се укаже потреба, министерот на шу-

марството на народната република може да образуе 
нарочна комисија која што ќе има должност да го 
координира работењето за превземање на сите акции 
и мерки потребни за успешно гасење на пожар во 
шуми. Во таа комисија, покрај ,претставител од мини-
стерството на шумарството на народната република, 
влегуат претставител на војската, претставител на 
Министерството на соопштенијата и претставител на 
,министерството на внатрешните работи на народната 
република. 

Поблиски одредби за работењето на оваа коми-
сија пропишуе министерот на шумарството на народ-
ната република. 

Член 21 
Народниот одбор, на чијата територија се врши 

гасење на пожар, ќе се погрижи з а организација на 
исхраната на "лицата кои што се употребени за га-
сење пожарот подолго од еден ден. 

Член 22 
Месниот народен одбор, на шијата територија 

избил шумски пожар, должен е без одлагање и на 
најбрз начин да го извести за тоа извршниот одбор 
на околискиот народен одбор, ко ј зач тоа хитно го 
известуе повисокиот извршни одбор и министер-
ството на шумарството на народната република. 

За избијањето и движењето на поголеми шумски 
пожари и за работите на нивното гасење должни се 
министерствата на шумарството" на народните репу-
блики постојано да го известуат Министерството на 
поледелството и шумарството ФНРЈ. 

Член 23 
Надлежните шумарски органи должни се-- да Ја 

проценат сета штета причинета од пожарот и при 
гасењето на пожарот и да соработуат на пронај-
дуењето на причините на пожарот и за сето тоа да 
го известат непосредно повисокиот државен орган. 

V. — Накнада на штета 
Член 24 

За сета штета причинета со пожарот и во врска 
со гасењето како и за сите трошкови околу гасе-
њето на пожарот, чувањето на згариштето и спро-
вслаењето на сите мерки погребни за обновуење на 
шумата одговорен е спој кој што го проузрокуел 
пожарот. 

Ако го проузрокуеле пожарот овчари Ели ра-
ботници, за штетата и трет. козите соли тап но со ним 
се одговорни и нивните ,работодавачи, ако не вршеле 
грижливо надзор над ним. 

Член 23 
Во случај па оболуење, телесни повреди или 

смрт на некое лице при гасењето на шумски пожар, 
'оштетениот односно неговата фами чија (доколку 
инаку немаат право на заштита по Законот за со-
циалното осигуруење, по Законот за мирнодопските 
воени инвалиди, по прописите за инвалидите на ми-
лицијата или по други прописи) имаат право на 
одделно осигуруење. 

Владата ФНРЈ со уредба ќе пропише одредби 
"За тоа осигуруење4 

VI. - Казнени одредби. 
Член 26 

Сите чинења или пропуштуења кои што с!е про-
тивни на одредбите на овој закон доколку не пот-
п а ѓ а а т како стопанска саботажа под Законот за 
сузбивање недопуштена трговија, недопуштена шпе-
кулација и стопанска саботажа, се казнуат по про-
писите на овој закон. 

Член 27 
Ќе се казни со лишуење од слобода до два ме-

сеца, или со казна присилна работа без лишуење од 
слобода до два месеца, или со парична казна до 
3.000 динари: 

1) кој во шума или на одредена далечина од 
работ на шумата без дозвола на надлежниот орган 
на шумарската служба пали огон; 

2) кој пали огон во шума вон од одредено место 
и противно на пропишаниот начин; 

3) кој во шума или н а одредена далечин,а од 
работ на шумата остави неугасен огон или кој во 
шума или на одредена далечина од работ на шумата 
најде на напуштен огон па не го угаси; 

4) кој без дозвола на надлежниот орган, во 
шума или на одредена далечина од работ на шумата 
гради кукји или стан, пали дрвен јаглен (кјумур), 
или подига пекји за печење вар, тулани и други 
слични постројки; 

5) кој пали ксрки, гранки, грмје, шибје и коров 
противно на одредбата од чл. 9 на овој закон; 

6) кој, макар да е способен, без оправдание не 
се одзове на општ или одделен позив ка надлежните 
органи да гаси пожар во шума, или не се покоруе 
н,а наредбите на раководачот за гасење пожар или 
без негово одобруење или без оправдан разлог го 
напушти работењето на гасење пожар. 

Со иста казна ќе се казни поелагач и потстре-
куач. . 

Член 23 
Со казна лишуење од слобода до 15 дена, или со 

казна присилна работа без лишуење од слобода д з 
15 дена, или со парична казна до 1.000 динари ќе се 
казни секое лице кое што ќе се огреши на наред-
бите од надлежните органи, издадени врз основа на 
овој закон и со цел на сирово ,з,уење неговите одред-
би, доколку со ов,ој закон за поедини случаи не е 
предвидена одделна казна. 

Со иста казна ќе се казни помагач и потстре-
куач. 

Член 29 
Ќе се казни со казна лишуење од слобода до 

6 месеци, или со казна присилна работа без лишуење 
од слобода до 6 месеци, или со парична казна Д0 

20.000 динари: 
1) кој во време, кога е тоа заради јаки ветрови 

воопшто забрането, пали отворен огон во шума или 
го пати во- затворени простории без папочна бул 
ност и надзор над огонот (чл. 6); 

2) кој во браневски пали ш и во низ"внесуе огон 
или кој пали огон во клади, шупливи стебла и нг 
пењушки; 

3) кој всј време на сушниот период, кога тоа 
министерот на шумарството на народната република 
забрани, пали или впесуе огон во шума или на одре-
дена далечина од работ па шумата /чл. 11). 

4) кој примети оти гори шума, па доколку е тоа 
возможно, не ја угаси или, ако тоа не е во состојба 
да го направи, не обавести како што е пропишано 
во чл. 15 на овој закон. 

Со иста казна ќе се казни помагач и потстре-
куач. " 

Член 30 
Палење на игу:та извршено со умисла или од не-

хат се казнуе како ^ризично дело. 
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Кој изврши палење на шума с'6 цел на проши-
руење на поледелеки култури ќе се казни со казна 
лишуен^е од слобода до пет години. 

Член 3! 
Поседник на шума и службено лице, кои што 

не постапуат по прописите ЕД, ОЃВОЈ закон кога мо-
раат да работат, или кои што не ги превземаат сите 
потребни мерки за заштита на шумите од пожар, 
ќе се казнат, спре,ма степенот на друштвената опа-
сност која што такво пропуштуење повлечуе со 
себе, со казна лишуење од слобода до С месеци, 
или-со казна присилна работа бе-з лишуење од сло-
бода до 6 месеци. 

Член 32 
Казните за делата од чл. 27 и чл. 28 на о-вој 

закон ги изречуе извршниот одбор на териториално 
надлежниот околиски народен одбор односно него-
виот стопански отсек. 

Казнете за делата од чл. 29 и чл. -31 на овој за-
кон ги изречуе надлежниот околиски суд. 

Постапката по делата од оваа глава е хитна. 

VII. - Завршни одредби 

Член 33 
Со влечењето во сила на овој закон престанаа? 

да важат сите прописи кои што му се противни. 

Член 34 
Народните републики ќе донесат врз основ,а и во 

рамките на овој закон поблиски одредби за заштита 
на шумите од пожар. 

Член 35 
Овој закон влегуе во сила со денот на обЈа-

вуењето во „Службениот лист на Феде , о тг^ т т а На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 631 
1 април 1947 година 

Белград 

Претседателство на Президиумот на од-ата 
скупштина на Фереративна Народна Република 

Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, с р. др Иван Рибар, с. р. 

216. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 Уставот ФНРЈ, а 
во врска на членот 7 Законот за Президиумот на 
Народната скупштина ФНРЈ, Претседателството на 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го 
прогласуе Законот за издавање и растурање мла-
динска и детска книжевност и печат, кој што го до-
неле Сојузното векје и Векјето на народите ^ а На-, 
родната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА ИЗДАВАЊЕ И РАСТУРАЊЕ МЛАДИНСКА И 
ДЕТСКА КНИЖЕВНОСТ И ПЕЧАТ 

Член 1 

Со- цел на заштита на воспитуење на младината, 
книжевноста и печатот наменети на младината и на 

децата или кои што особено влијаат на нивното^ 
воспитуење и образование, стоат под к о н т р о л а " ^ 
грижа на државата. 

Член 2 

Младински и детски книги и друг ш чаг повре-
мен и ненавремен можат да издаваат државни и 
други издавачки претпријатија, удружења како и 
поединци, само по претходно одобруење на мини-
стерството на просветата на народната република на 
чието подрачје книгата, списанието, цртежот или 
слично ќе се печати. Министерството на просветата 
при донесуењето на одлуката ќе ја сослуша младин-
ската организација како и стручњаци о д соодвет-
ната област на детска и младинска книжевност и 
печат. , х 

Државно или друго издавачко претпријатие; 
удружење како и поединец кои што ќе добиаг одо-
бруење за издавање младински лист или повремено 
списание можат да издаваат поедини броеви без 
претходно одобруење. 

Член 3 
Растурање Младински и детски книги и печат 

објавени во иностранство дозволено е само по прет-
ходно одобруење на Комитетот за школа и наука 
на Владата ФНРЈ. 

, Член 4 
Издавањето без одобруење од ставот 1 членот 2 

на овој закон како и печатењето и растурањето на 
неодобрени младински и детски книги и печат ќе се 
казни парично^ до 50:000.— динари или со лишуење 
од слобода до една година. 

^ Со иста казна ќе се казни растурањето без одо-
бруење на младински и детски книги и печат обја-
вени во ин о странс,тво. 

Член 5 
За издавање, печатење и растурање младински и 

детски книги и печат ва-жат одредбите на Законот 
за печатот од 4 јули 1946 година, доколку со овој 
закон не е инаку одредено. 

Член 6 
Поблиски одредби за извршуење на овој закон 

ќе издаваат министерствата на просветата на народ-
ните републики врз основа на општите начела кои 
што ги донесуе Комитетот за школа и наука на 
Владата ФНРЈ. 

Член 7 
Овој закон влегуе во сила осмиот ден по обја-

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

У.бр. 635 
1 април 1947 година 

Белград 

Претседателство нг: Президиумот н а Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. с. 
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217. 
У К А З 

На основа членот 74 тон. 6 Уставо1 ^ ^ А . а во 
врска со членот 7 Законот за Президиумот на Народ-
ната скупштина ФНРЈ, Претседателството на Прези-
диумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе 
Законов' за измет ! и дополнуења на Законот за удру-
жења, собори и други јавни скупови, кој што го до-
неле Сојузното векје и Векјето на народите на На-
родната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи : 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА ЗАКОНОТ ЗА 
УДРУЖЕЊА, СОБОРИ И ДРУГИ ЈАВНИ" СКУ П ОБИ 

Член 1 
Членот 13 се мењава и гласи : 
„Грачани, кои што имаат намерение да оснуат 

односно да обноват некое културно, научно, техни-
чко, фискултурно и друго удружење должни се за 
оснивање на удружењето да му поднесат пријава на 
надлежниот државен орган, и тоа : 

а) за удружење чија дејност се шири на терито-
рија на едно или повскје места од иста околија или 
на целата околна — на отсекот на внатрешните ра-
боти при извршни..т одбор на околиски односно 
градски народен одбор; с 

б) за удружење чија. дејност се шири на терито-
рија од повекје околии на ист округ односно област 
или на цел округ односно област - на одделението 
на внатрешните работи ' при извршниот одбор на 
окружен односно обласен народен одбор ; 

в) за удружење ^ија дејност се шири на две 
или повекје околии на автономната покраина одно-
сно автономната област или на целата територија на 
автономната покраина и,ги автономната област -г- на 
поверенишгвого на внатрешните работи на Главниот 
извршни одбор на народната скупштина на автоном-
ната покраина односно на одделеното на внатреш-
ните работи при обласниот извршни одбор на авто-
номната област; 

г) за удружење чија дејност се шири на повекје 
окрузи односно области од една народна република 
или на повекје околии на народна ^репубтика во која 
што нема окрузи, или на целата територија на народ-
ната република — на министерството на внатрешните 
работа на народната република ; 

д) за удружење чија дејност се шири на повекје 
народни републики или целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија — на Мини-
стерството на внатрешните работи ФНРЈ 

Ако пријавата има формални недостаци ќе им се 
врати на подносителите заради исправка одт;о:г '^ до-
полнуење". 

Член 2 
Членот 19 с е д е њ а в а и гласи: 
„Против првостепено решеше на надлежниот 

државен орган (чл. 17) со кое што се одобр и е осни-
вање на удружење, или натамошно работење на удру-
жење се забрануе, овластените претставители на 
удружењето (на управата на удружењето) -можат да 
изјават жалба во срок од 15 дена од приемот на ре-
шението, и тоа ' 

а) против решење на отсекот на внатрешните 
работи при извршниот одбор на околиски односно 
градски народен одбор — до одделењето на внатреш-
ните работи при окружен извршни одбор, а на тери-
торијата на автономната покраина односно на авто-
номната област — до повереништвото на внатрешни-
те работи на Главниот извршни одбор на автоном-
ната покраина односно до одделението на внатреш-
ните работи при Обласниот извршни одбор на авто-
номната област ; 

б) против решеше на одделењето на внатрешните 
работи при извршниот одбор на окружен односно 

обласен народен одбор — до отсекот на внатреш-
ните работи при околиски" односно градски извршни 
одбор во народните републики кои што немаат 
окрузи, и против решеше на повереништвово на вна-
трешните работи на Главниот извршни одбор на авто-
номната покраина односно одделењето на внатрешни-
те работи при Обласниот извршни одбор на авто-
номната област — до министерството на внатре-
шните работи на народната република? 

в) против решење на министерството на внатреш-
ните работи на народна република — до владата на 
народната република ; 

г) против решење на Министерството на вна-
трешните работи хФНРЈ — до Владата ФНРЈ. 

Жалбата му се предава на оној орган" кој што 
го донел првостепеното решење. 

- В,торостепеното решење е правосилно:" . 

Член 3 
Ставот 5 на членот 31 се мењава и гласи : 
„Ако таква странка односно удружење не под-

несе пријава за обиовуење работењето з во наведе-
ниот срок или ако на странката односно на УДРУ" 
жењетс не им биде одобрено обновуењето, нивниот 
имот постануе општодржавен рмот. Решението за ова 
го донесуе надлежниот орган ' од чл. 13 на овој 
закон." 

Член 4 
Во чл. 31 се брише ставот 6 а се додаваат овие 

ставови : „ 
„Имотот од претходниот став може да се даде 

на упраЕање на поедини постоекји удружења. 
Владата ФНРЈ ќе донесе прописи за надлежно-

ста на сојузните и републиканските органи за доие-
суење решења за давање овој имот на управана на 
удружења и за начинот на управањето со овој имот 
од страна на државата. 

Прописит,е на претходниот став ќе се применат и 
на имот кој што е предаден на удружења врз основа 
на ставот 5 чл. 31 Законот за удружења, собори и 
други јавни скупови од 25 јуни 1946 година." 

Член 5 
Овој закон влегуе во сила со денот на објавуе-

њето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија.4 \ 

У. бр. 636 
1 април 1947 година 

Белград 
Претседателство на Президиумот на Народната -
скупштина на Федеративна Народна Република 

Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

218. 
Н а . основа членот 1 Законот за овластуење на 

Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата 
од народното стопанство Владата ФНРЈ, П9 предлог 
на Министерот на поморството ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ (ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА НА 

БРОДАРСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 
, ПОМОРСКОТО ФНРЈ 

Член 1ј 
Во Министерството на поморството ФНРЈ се 

оснива, како административно-оперативен раководач 
на бродарски, бродарско-трговски и агентурски прет-
пријатија општодржавно значење, Генерална ди-
рекција на бродарство на Министерството на по-
мор ството ФНРЈ. 
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Седиштето на Генералната дирекција го одредуе 
,Министерот на поморството. 

Член 2 
Генералната дирекција стои под непосредно ра-

ководство на Министерот на поморство^ . 

Член 3 
Генералната дирекција има надлежност која што 

со закони и уредби е дадена на сојузните и главните 
управи и ги превзема сите работи од досегашната 
управа на бродарството. 

Член 4 
На чело на Генералната дирекција стои гене-

рални 'директор кој што непосредно управа со сите 
работи на дирекцијата. 

Член 5 
Со комерциалните работи раководи комерциал-

ниот директор кој што е уедно и прв заменик на 
генералниот директор. 

Со планските работи раководи директорот на 
планот. 

Со работите на погонот раководи главниот" ин-
женер, а со кадровските работи раководи помошни-
кот на генералниот директор за кадровски работи. 

Член 6 
Генералната дирекција има секретаријат кому е 

на чело секретар. 
Секретарот управа со правните и општите ра-

боти на дирекцијата. 

Член 7 
Генералниот директор како и другите директори 

ги постава Министерот на поморското со согласност 
на Претседателот на Владата ФНРЈ. 

Член' 8 
Генералниот директор со комерциалниот' дирек-

тор, помошникот на директорот за кадровски ра-
боти, директорот на планот, главниот инжењер и со 
секретарот чинат колегиум на дирекцијата. Со ко-
легиумот раководи генералниот директор. 

Колегиумот е советодавен орган на генералниот 
директор, кого тој го свикуе по сите поважни тех-
нички прашања, по поважни прашања на оператив-
ното раководење и начелните прашања како што се 
гзоаботуење на планот, организација на претприја-
тието, реконструкција, рационализација, заклучувале 
поважни договори, нацрти на правни прописи и 
слично. 

Ако генералниот директор не се сложи со пре-
длозите на колегиумот, може секој член на колеги-
умот да бара одлука на Министерот на поморството. 
Ова не го обуставуе извршуењето на наредбата на 
главниот директор. 

Член 9 
Генералната дирекција води книговодство и 

администрација по начелата кои што важат за др-
жавните стопански претпријатија. 

Член 10 
Поблиски прописи за организацијата на - гене-

ралната дирекција, за овластуењата на генералниот 
директор и другите директори како и прописи за 
администрација донесуе со правилник Министерот 
на поморството ФНРЈ. 

Член 11 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на обја^у-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Н1-
родна Република^ Југославија". 

3 април 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на поморството, 
Анте Вркљан, с. р. 

219. 
На основа членот 1 Законот за овластуење на 

Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата 
од народното стопанство, по предлог на Комитетот 
за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ, Владата 
ФНРЈ про пишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА РАДИО-
ИНДУСТРИЈА НА КОМИТЕТОТ ЗА РАДИОДИ-

ФУЗНА СЛУЖБА НА -ВЛАДАТА ФНРЈ 

Член 1 
Во Комитетот за радиодифузна служба на Вла-

дата ФНРЈ се оснива Главна дирекција на радио-
индустрија како административно-оперативен рако-
водач на радиоиндустриските претпријатија од општо-
државно значење. 

Седиштето на Главната дирекција е во Белград. 

Член^ 2 
Главната дирекција на радиоиндустријата е не-

посредно под раководство на Претседателот на Ко-
митетот за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ 

Член 3 
Главната дирекција има надлежност која што по 

законите и уредбите им е дадена на сојузните од-
носно главните управи. 

Член 4 
На чело на Главната дирекција стои главни ди-

ректор, КОЈ ШТО непосредно управа со сите работи 
на дирекцијата. 

Член 5 
Со работите на погонот во Главната дирекција 

управа главниот инжењер кој што е уедно и прв 
заменик на главниот директор. 

Со кадровски работи управа заменик на дирек-
торот за кадровски работи. 

Со планските работи управа директорот на пла-
нот, а со комерцииалните работи управа комерци-
алниот директор. 

Член 6 
Главната дирекција има секретаријат кому е на 

чело секретар. Секретарот управа со правни.те и 
општите работи на дирекцијата. 
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Член 7 
Главниот директор, главниот инжењер и другите 

директори ги поставуе Претседателот на Комитетот 
за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ со со-
гласност на Претседателот на Владата ФНРЈ. 

Член 8 
Главниот директор со главниот инжењер, 'заме-

никот на директорот за кадровски работи, планскиот 
директор, комерциалниот директор и со секретарот 
чинат колегиум на дирекцијата. -Со колегиумот ра-
ководи главниот директор. 

Колегиумот е советодавен орган на главниот ди-
ректор, кого тој го свикуе по сите поважни технички 
прашања и поважни прашања на оперативното рако-
водење и начелните прашања како што е израбо-
туење на планот, организација на претпријатието, 
заклучуење на поважни договори, реконструкција и 
рационализација, нацрти на правни прописи и слично. 

Ако главниот директор не се сложи со предло-
зите на колегиумот, може секој член на колегиумот 
да бара одлука на претседателот на Комитетот. Ова 
не го обуставуе извршуењето на наредбата од глав-

^ ниот директор. 

Член 9 
Главната дирекција води книговодство и адми-

нистрација по начелата. кои што важат за државните 
стопански претпријатија. 

Член 10 
Поблиска организација на Главната дирекција на 

радиоиндустријата, како и прописи за остастуење на 
главниот и другите директори, за администрација 
донесуе со правилник Комитетот за радиодифузна 
служба на Владата ФНРЈ. 

Член 11 
Оваа уредба влегуе во сила со денот, на објаву-

ењсго во ,.Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија'''. 

3 април 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

220. 
Н^ основа чл, 1 Законот за овластуење на Вла-

дата Ф Н 0 Ј за д^псс: ен,е уредби но прашањата од 
народното ст0ги.:1сггс\ Г р д а т а ФНРЈ, по предлог 
од Министерот па трговијата и снабдуењето ФНРЈ, 
проппшуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО НА ТРГОВИЈАТА И СНАБДУЕЊЕТО 

ФНРЈ 

Член 1 
Во Министерството на трговијата и спаедуењето 

ФНРЈ" се оставаат: 
а) Главна дирекција на народни магацини; 
б) Главна дирекција за трговија со нафта и наф-

тени деривати; и 
в) Главна дирекција за трговија со автомобили 

и стандардни делови. 
- Седиштето на дирекциите е во Белград. 

' Член 2 
Главните дирекции се административно-опера-

тивни раководачи на трговските претпријатија од 
општодржавно значење и имаат надлежност која што 
со закони и уредби им е дадена на сојузните и 
главните управи. 

Член 3 
Главните дирекции се под непосредно раковод-

ство на Министерот на трговијата и снабдуењето 
ФНРЈ. 

Член 4 
На чело на главна дирекција стои главен дирек-

тор кој што управа со сите. работи на дирекцијата. 
Со кадровски работи управа заменик на дирек-

торот за кадровски работи. 
Со планските работи управа директор на пла-

нот, а со комерциални работи комерциалниот ди-
ректор. 

Член 5 
Главните дирекции имаат секретаријат кому е 

на чело секретар. Секретарот управа со правните и 
општите работи на дирекцијата. 

Член 6 
Главниот директор и директорите ги постава 

Министерот на трговијата и снабдуењего ФНРЈ со 
согласност на Претседателот на Владата ФНРЈ. 

Член 7 
Главниот директор со дире-кторите и со секре-

тарот чинат колегиум на дирекцијата. 
Колегиумот е советодавен орган па главниот ди-

ректор кој што го семкуе тој по сите поважни тех-
нички прашања, поважни прашања на оперативното 
раководење и н а ч е л а прашања, како што се изра-
ботуење на планот, с р г а н ^ а ц м ^ и? гнијат нето, 
заклучуење поважни л^гов^/гд г-;- ^ Јкгллзација, на-
црти на правни пробиел и сл/^гло. 

Ако" главниот директор не се сложи со предло-
гот на колегиумот, може секој член нач колегиумот 
да бара одлука на Министерот на трговијата и снаб-
дуењето ФНРЈ. Ова не го обустабуе извршуењето 
на наредбата од главниот директор. 

Член 8 
Главните дирекции водат сметководство и адми-

нистрација по начелата кои што важат за држав-
ните стопански претпријатија. 

Член 9 
Поблиски прописи за организацијата и работе-

њето на главните дирекции и за овластиењето на 
главниот директор и директорите, како и прописи 
за администрацијата донесуе со правилник Мини 
етерот на трговијата и сиабдуењето ФНРЈ. 

Член 10 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ељето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

3 април 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на трговијата и снабдуењето, 
др Заим Шарац, с. р,: 
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2211 
На основа чл. Т Законот за овдастуење на Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата ^ од 
(дародното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на 
Министерот на поледелството и шумарството ФНРЈ, 
иропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА НА ДРЖАВ-
НИТЕ ПОЛЕДЕЛСКИ ДОБРА НА МИНИСТЕРСТВО-
ТО НА ПОЛЕДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ФНРЈ 

Член 1 
Во Министерството на поледелството и шумар-

ството ФНРЈ се оснива, како административно-опе-
ративен раководач на поледелските добра од општо-
државно значење, Главна дирекција на државни по-
леделски добра. 

Седиштето на Главната дирекција е во Белград. 

Член 2 
Главната дирекција е под непосредно раковод-

ство на Министерот на поледелството и шумарството 
ФНРЈ. 

Член 3 
Главната дирекција има надлежност која што е 

со закони и уредби дадена на сојузните и главните 
управи и ги превзема сите работи од досегашната 
Управа на поледелсккте добра и претпријатија. 

Член 4 
На чело на Главната дирекција стои главни ди-

ректор, кој што непосредно управа со сите работи 
на дирекцијата. 

Член 5 
Со работите на поледелско^ производство во 

Главната дирекција управа главни агроном кој што 
е уедно прв заменик на главниот директор. 

. Со кадровските работи управа заменик на ди-
ректорот за кадровски работи. 

Со планските работи управа директорот на 
планот. 

Со комерциалните работи управа комерциалниот 
директор. 

Член 6 
Главната' дирекција има секретаријат кому е на 

чело секретар. 
Секретарот управа со правните и општите ра-

боти на дирекцијата. 

Член 7 
Главниот директор, главниот агроном, замени-

кот на директорот за кадровска работи, директорот 
на планот и комерциалниот директор ги постава Ми-
нистерот на поледелството и шумарството ФНРЈ со 
согласност на Претседателот на Владата ФНРЈ 

Член 8 
Главниот директор со главниот агроном, дирек-

торот на планот, комерциалниот директор, заменикот 
на^ директорот за кадровски работи и секретарот 
чинат колегиум на дирекцијата. Со колегиумот ра-
ководи главниот директор. 

Колегиумот е советодавен орган на главниот 
директор, кого тој го свикуе по сите поважни тех-
нички прашања, поважни прашања од оперативното 
раководење и начелните прашања како што се изра-

ботуење на планот, организација на претпријатието, 
заклучуење на поважни договори, реконструкција, 
рационализација, нацрти на правни прописи и слично. 

Член 9 
Главната дирекција води книговодство и адми-

нистрација по начелата кои што важат за државните 
стопански претпријатија. 

Член 10 
Поблиски прописи за организацијата на главната 

дирекција, за овластуењата на главниот директор и 
другите директори, како и прописи за администра-
ција донесуе со правилник Министерот на поледел-
ството и шумарството ФНРЈ. 

Член 11 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија' ' . 

3 април 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на поледелството и шумарството, 
др Васо Чубрилович, с. р. 

222. 
На основа членот 1 Законот, за овластуење на 

Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата 
од народното стопанство и членот 54 ст. 1 Законот 
за уетановуење правото на пензија и за пензиони-
сање државните службеници Владата ФНРЈ, по пре-
длог на Министерот на трудот ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПОВИКУЕЊЕ ВО СЛУЖБА ДРЖАВНИ ПЕН-
ЗИОНЕРИ И ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НИВНИТЕ ПЕНЗИИ 

Член 1 
Спрема потреба на службата надлежен член на 

владата, претседател на комитет или комисија на 
владата и генерални секретар на владата можат да 
повикуат државни пензионери стручњаци да се вра-
тат во државна служба заради вршење работи во 
врска со исполнуењето на стопанскиот план. 

Член 2 
На државните пензионери кои што врз основа на 

позив ќе бидат поставени во државна служба, ќе им 
се одреди во решението за п о с т а в е ш е месечна плата 
не спрема сегашните групи туку спрема стручното 
работење кое што ќе го вршат, со тоа да платата 
мора ди биде најмалку 20% поголема од пензијата 
која што ја примале непосредно пред враќањето во 
државна служба. 

При повторно пензионисање на овие службеници, 
пензијата ќе им се одреди така да рге^биде помала 
од месечната пензија која што ја примале непосредно 
пред повторното влегуење во државна служба.. 

Член 3 
Надлежен член на владата, претседател на ко-

митет или комисија на владата и генерални секое-
тар на владата можат со решење да изречат привре-
мен или постојан губиток на пензијата на оние др-
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жавни пензионери кои што не ќе се одзоват на по-
зивот за повраток во служба, доколку се способни 
за работа. 

Член 4 
Одредбите на претходните членови аналогно ќе 

се применуат и на ' лица кои што у ж и в а а т д р ж а в н а 
помошт. 

Член 5 
Се овластуе Претседателот на Комитетот за за-

конодавство и изградба на народната власт да из-
дава потребни напатствија за спроведуење на оваа 
Уредба. 

Член 6 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" . 

3 април. 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата Ф Н Р Ј 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на трудот, 
Вицко Крстулович, С, р. 

223. 
На основа чл. 1 Законот за овластуење на Вла-

дата Ф Н Р Ј за донесуење уредби по прашањата од 
- н а р о д н о т о стопанства, Владата ФНРЈ , по предлог на 

Министерот на трговијата и снабдуењето ФНРЈ , 
пропишуе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСНИВАЊЕ ГЛАВНА УПРАВА ЗА ТУРИЗАМ 
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРГОВИЈАТА И 

СНАБДУЕЊЕТО ФНРЈ 

Член 1 
Во Министерството на тргови јата и снабдуењето 

ФНРЈ се оснива Главче управа за туризам. 
Седиштето на Главната управа е во Белград . 

Член 2 
Главната управа остваруе општо раководство во 

поглед на организацијата на туризамот, р а з р а б о т у е 
и остваруе план на р а з в о ј о т на туризамот и тури-
стичкиот промет, се грижи за унапредуењето на 
туризамот во земјата и туристичкиот промет со ино-
стра-нство, дава смерници и Ја координира пропаган-
дата на туризамст во земјата , о д р ж у е врски со ино-
страните туристички и угостителски установи и ор-
ганизации,, организира туристичка пропаганда во 
иностранство и раководи со неа. 

Главната управа е административно-оперативен 
раководач на туристичките и угостителските претпри-
јатија од о п ш т о д р ж а в н о значење и има надлежност 
ко ја што им е со закони и уредби дадена на со јуз-
ните и главните управи. 

Член 3 
Главната управа е непосредно под раководство 

на Министерот на трговијата и сн^бдуењето ФНРЈ . 

Член 4 
На чело на Главната управа стои главни управ-

ник к о ј што управа со сите работи на управата . 

Чле,н 5 

Главната управа има: 
а) плански сектор; 
б) сектор на туристички промет со инострапнтво; 
в) сектор на пропаганда на туризамот ; 
г) диспечерска група, 

Член 6 

Главната управа има секретари јат кому е на 
чело секретар, 

Секретарот управа со правните и општите ра-
боти на управата . 

Член 7 
Главниот управник и раководачите на поед.ини 

сектори и групи ги поставуе Министерот на тргови-
јата и снабдуењсто Ф Н Р Ј со согласност на Претсе-
дателот на Владата ФНРЈ . 

Член 8 

Главниот управник со раководачите на поедини 
сектори и групи и секретарот чинат колегиум на 
управата . 

Колегиумот е советодавен орган на главниот 
управник кого т о ј го свикуе по сите поважни техни-
чки прашања , поважни п р а ш а њ а о д оперативното 
р а к о в о д е њ е и начелни прашања како што се изра-
ботуење на планот, организаци ја на претпријатието , 
з аклучуење поважни договори, рационализации, ре-
конструкции, нацрти на правни прописи и слично. 

Ако главниот управник не . се сложи со предлогот 
на колегиумот, може секо ј член на 'колегиумот да 
бара одлука на Министерот на тргови јата и снаб-
дуењето ФНРЈ . Ова не го обуставуе извршуењето 
на наредбата од главниот управник. 

Член 9 

Главната управа води сметководство и админи-
страција по начелата кои што важат за државните 
стопански претпријатија . 

Член 10 
- Поблиски прописи за организацијата и работе-

њето на Главната управа и за (јшластуењата на 
главниот управник и раководачите на поедини сек-
тори и групи, како и прописи за администрација 
донесуе со правилник Министерот на тргови јата и 
снабдуењето ФНРЈ? 

' Член 11 
Оваа уредба влегле во сила со Денот на обја-

вуеЊето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југослави ја" . 

3 април 1947 година 
Белград 

- Претседател на Владата ФНРЈ 
и . Министер на н а р о д н а т а отбрана-, 

М а р ш а л на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на тргови јата и снабдуењето , 
др Заим Шарац , с. р. 
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224. 
На основа членот 1 Законот за овластуење на 

Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата 
од народното стопанство Владата ФНРЈ, ,по предлог 
на Министерот на поледелството и шумарството . 
ФНРЈ, ор опиту е 

У Р Е Д Б А 

ЗА СУЗБИВАЊЕ ПОЛНАТА ЗАРАЗА (ДУРИНА) 
КАЈ КОПИТАРИ 

Член 1 
Во цел ,на сузбивање полната зараза кај копитари 

(дурина) сопствениците на копитари, како и сите 
други лица кои што на жквотињите ќе приметат 
знаци на оболуење или само сомнение на дурина, 
должни се тоа одма да прибават на месниот^град-
скиот) народен одбор на чија територија животи-
њата се навбгја ' 

Член 2 
Околиските народни одбори преку месните на-

родни одбори спроведуат акција околу сузбивање на 
оваа болест, се грижат за пописот и водење на ре-
гистер на копитари и во таа цел спроводуат следни 
мерки: 

1) евиденција на сите копитари на своето под-
рач је ; 

2) забрана на промет на копитари; 
3) забрана односно контрола опасуењето на копи-

тари; - ^ 
4) испиту ење болни и сомнителни грла. 
Заради остваруење правилна евиденција може 

да се одреди и жигосуење на копитари на одредена 
територија. 

Член 3 
Спрема состојбата на болеста и резултатите на 

испитуењето може да се нареди: 
1) убивање или присилно колење на болни и 

сомнителни грла , , 
2) штросњс на болни или сомнителни приплодни 

грла; 
3) постојана или привремена забрана употре-

бата на копитарите за приплод; 
4) забрана прометот На копитари. 

Член 4 
Министерството на поледелството на народната 

република раководи со работите околу сузбивање 
на оваа зараза, издава потребни наредби и напат-
ствија или го контролира нивното извршуење, обе-
збедуе парични средства за спроведуење предвиде-
ниве мерки и за исплата отштетата на сопствениците 
. д убиените или закланите грла. 

Член 5 
Министерството на поледелството и шумарство-

то ФНРЈ води надзор и дава смерници во работите 
околу сузбивањето на дурина, 'се грижи за приме-
нуељего на најнови придобивки од ветеринарската 
наука, координира со работењето на народните ре-
публики во врс^з со сузбивањето на оваа болест, го 
регулира прометот на копитари метју поедини на-
родни републики и се грижи за правилното приме-
нуење на прописите од оваа уредба. 

Член 6 
Ако во . некое подрачје заразата зела поголеми 

разм-ери Министерството на поледелството на народ-
ната република може во тоа подрачје да постави 
свој претставител Со нарочно овластуење. Тој во 
рамките на даденото му овластуење,. со помошт на 
околискиот народен одбор ќе раководи со акцијата 
на сузбивање болеста, ќе одреди нарочни мерки и ќе 

се грижи за спроведувањето, на овие превземени мер-
ки и непосредно ќе го контролира нивното ивер-
шуење. 

Решење за убивање односно клање на грла и 
во овој случај се донесуе ве смисла кај членот 8 на 
оваа уредба. 

Член 7 
На сопственикот за убиено или заклано грло 

заради оваа болест му припаѓаа отштета. 
Отштегата за убиено или заклано грло пагја на 

терет на буџетот на народната република на чија 
територија е животињата, а му се исплатуе на соп ; 

ственикот врз основа на процена која што се одре-
дуе спрема месната прометна вредност. 

Отштетата на сопственикот му се исплатуе кога 
заради болеста на дурина му се зема грлото. 

Член 8 
Решења за убивање односно колење грла заради 

болест од дурина донесуе околискиот извршни одбор 
врз основа на образложен предлог на комисијата од 
три члена. Комисијата во исто време врши и про-
цена на грлото. 

Во комисијата влегуе еден член кого го одредуе 
месниот одбор и два члена кои што ги одредуе 
повереникот за поледелство на околискиот извршни 
одбор. Еден од овие два члена мора да биде вете-
ринарски стручњак. г 

Член 9 
За прекршуење прописите од оваа уредба ќе се 

казни по прописите на Законот за сузбивање недо-
пуштена трговија, недопуштена шпекулација несто-
панска саботажа. ' 

Приплодните грла со кои што сопствениците ќе 
постапат противно од прописите на оваа уредба 
(член 3) и врз основа на издадените прописи ќе се 
конфискуат во полза на државата, 

Член 10 
Се овластуе Министерот на поледелството и 

шумарството ФНРЈ да пропише правилник за извр-
шуење на оваа уредба. 

Член 11 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву-

ењето но „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 
, 3 април 1947 година 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

и Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јо^ип Броз-Тито, с. р. 

Министер нз п а л т о т о и шумарството, 
др Васо ' чЗДвилович, с. р. 

225. 
На основа членот 1 Законот за овластуен^е на 

Владата ФНРЈ за донесе ење уредби по прашањата 
од народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог 
на Министерот на финансиите ФНРЈ и Претседате-
лот на Стопанскиот совет' на Владата ФНРЈ поо-
пишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА ЧЛЕНОТ 6 УРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ ИРИНА ДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ ОД ГРАЃАНСКИОТ РЕД 

Член 1 
Членот 6 на Уредбата за регулирање принадле-

жностите на државните службеници од граѓанскиот 
ред се мењава и гласи: 
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„Покрај принадлежностите од чл. 2—4 на оваа 
уредба на сите државни службеници им припаѓа 
право на фамилијарен додаток за деца и тоа за 
секое дете по^ динари 175.— месечно. 

Фамилијарен додаток пр.ипаѓаа ^ брачни, вон-
брачни, ,позаконети и усвоени деца; за пасторчад и 
за сирачиња без родители земени на издржуење ако 
се во исто кукјанство со службеникот и ако тој ги 
стварно издржуе. 

Додатокот припагја до навршената 17 година на 
детето. После навршената 17 година па до- навр-
шената 23 година на животот припаѓа додаток за 
деца кои што се школуат, а не се запослени. 

За деца кои што пред навршената 17 година од-
носно пред навршената 23 година, ако се школуеле, 

^постанале заради телесна или душевна болест или 
маана постојано неспособни за привредуење, при-
п а ѓ а додаток и после навршената 17 односно 23 го-
дина на животот за сето време додека таа неспо-
собност трае.3' 

Член 2 
Оваа уредба влегуе во сила со денот на објаву- , 

ењето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

3 април 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

226. 
На основа чл. 1 Законот з,а овластуење на Вла-

дата ФНРЈ за' донесуење уредби по прашањата од 
-народното стопанство Владата ФНРЈ, по предлог на 
Министерот на финансиите ФНРЈ, пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА МЕГЈУСОБНО ПЛАКЈАЊЕ ОБВЕЗИТЕ НА ДР-

ЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА, 
НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ 

Член 1 
Државните стопански претпријатија, стопански 

установи како и оние установи и надлештва кои што 
имаат своја издвоена предсметка на приходи и ра-
сходи должни се плаќањата на своите мегјусобни 
обвези кои што проистечуат од испорачуењата на 
стока или од направени услуги да ги вршат по про-
писите од оваа уредба. 

Член 2 
Државните стопански претпријатија, надлештва 

и установи должни се во срокот на плаќањето на 
своите обавези кои што проистечуат од меѓусебни-
те договори да обезбедат потребни парични сред-
ства кај државно кредитно претпријатие. 

Чле,н 3 
Плаќањата од чл. 1 имаат да се вршат по вир-

мани преку државни кредитни претпријатија. 
Министерот на финансиите ФНРЈ ќе одреди со 

свои напатствија во кои случаи може да се дозво-
лат отстаиуења од прописите на предниот став. 

Член 4 
Во заклучницата мора точно да се- означи др-

жавното кредитно претпријатие преку кое што има 
да се изврши плаќањето, т.е. назив и место на ра 

ботната един,ица на државното кредитно претпри-
јатие ка ј кое што купуачот има редовна сметка или 
буџетски акредитив, како и оние ка ј што има ре-
довна сметка продавачот. Исто така има да се на-
веде бројот и називот на редовната сметка на ку-
пуачот и продавачот. 

Член 5 
Продавачот е должен истовремено со ^ п о р а ч -

ката на стоката на купуачот или со предавачка сто-
ката на превозно претпријатие заради отпрема од-
носно по направената услуга, да ја ,достави факту-
рата (сметката) на онаа работна единица од држав-
ното кредитно претпријатие ка ј кое што купуачот 
има отворена редовна текукја сметка или буџетски 
акредитив. 

Со фактурата (сметката) продавачот му доста-
вуе на државното кредитно претпријатие и писмен 
налог за наплата фак-турата. 

Член 6 
Во случај кога е стоката зготвена за испорач-

ка спрема заклучница (договор) и купуачот го од-
ложил превземањето односно експедицијата на сто-
ката, продавачот е овластен во договорениот срок 
за испорачка да ја достави фактурата (сметката) 
со налог на државното кредитно претпријатие во 
смисла на чл, 5. 

Член 7 
Ако е купуачот државно стопанско претпријатие, 

државното кредитно претпријатие овластено е при-
мениот налог со фактурата да го наплати одма на 
терет на неговата редовна текукја сметка, во случај 
да има достаточно покрикје. 

Кога државно кредитно претпријатие ќе прими 
налог за наплата на (фактура на терет на отворен 
буџетски акредитив на сојузно или републиканско 
надлештво или установа, ќе го повика надлежниот 
наредбодавач (купуач) да издаде одма буџетски чек 
и буџетски вирмански налог. Наредбодавачот (ку-
пуачот) должен е одма да постапи по барањето. 
Ако установата или надлештвото има текукја сметка, 
ќе се постапи по ст. 1 чл. 7. 

Државното кредитно претпријатие по извршени-
от вирман од сметката на купуачот на сметката на 
продавачот му доставуе за тоа и^тзештај на купу-
ачот заедно со фактурата, како и изсештај на 
продавачот. 

Член 8 
Во случај да купуачот — државно стопанско 

претпријатие нема достаточно покрикје за наплата 
во смисла на ст. 1 чл. 7, државното кредитно прет-
приатие ќе го повика во срок од 8 дена да набави 
потребно покрикје. 

Кога е купуачот сојузно или републиканско на-
длештво или установа, а не издаде одма буџетски 
чек, државното кредитно претпријатие ќе му го бло-
кира акредитивот се додека не постапи по бара-
њето. Доколку наредбодавачот — купуачот не издаде 
буџетски чек од разлог што нема слободен акреди-
тив, или што исплатата не е предвидена во теку-
кјиот благајнички план, тој е должен одма да му 
достави на државното кредитно претпријатие писме-
на изјава да во првиот следен предлог на благајнич-
киот план ќе ја внесе исплатата односно фактурата. 
Во обвезата мора да се наведе број на претприја-
тијата, позицијата и евентуално субпозицијата по 
која што е вршена набавуачката. По приемот на 
изјавата државното кредитно претприј.атие ќе го 
деблокира акредитивот. 

Член '9 
Ако државно стопанско претпријатие и% при-

бави покрикје во оставениот му срок спрема ст. 1 
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чл. 8 државното кредитно претпријатие ќе го задол-
жи за износот на фактурата зголемен со 2% за се-
кој ден на затегнуењето на име казна и ќе го из-
вести за тоа надлежниот административно-операти-
ве,н раководач. По потреба, државното кредитно 
претпријатие ќе го извести телеграфски надлежното 
министерство на финансиите. Административно-опе-" 
ративииот раководач, не може да. дислоцира со сво-
јата текукја сметка до височината на неи,сплатената 
сума, се додека не го обезбеди покрикјето за одно-
сното претпријатие. 

По приемот на изјавата од ст. 2 чл. 8 држав-
ното кредитно претпријатие ќе му го одобри изно-
сот на фактурата (сметката) на продавачот по одби-
ток 1% на име трошкови на терет на сметката на 
наредбодавачот — купуачот. Државното кредитно 
претпријатие овластено е овој износ да го наплати 
одма по приемот на буџетското акредитирање за 
периодот наведен во изјавата. 

Член 10 

Ако државно кредитно претпријатие прими на-
лог за наплата на терет на покраинско, обласно или 
локално надлештво и установа ќе му достави на на-
редбодавачот — купуачот барање да изврши пла-
ќ а њ е . 

Ако паредбодавауот купуачот не изврши пла-
ќ а ш е во срок од 15 дена, државното кредитно прет-
пријатие му доставуе за тоа извештај на продава-
чот и на надлежното министерство на финансиите, 
кое што има должност да се погрижи за неодло-
жно плакјање, да ги испита причините на неплаќа-
њето и да превземе мерки спрема одговорните лица. 

Член 11 
Прописите на оваа уредба ќе се применуат и за 

делнмично или постепено пзвршуење на ^ п о р а ч -
ката на стока или направени услуги, акс^ е дого-
ворен таков начин на извршуење. 

Член 12 
Мегјусобии обиени на државни стопански прет-

пријатија и сСссзи па државни надлештва и установи 
спре.ма државни стопански претпријатија врз основа, 
на исисрачка на стока или направени" услуги, кои 
што настанале после ослободуењето, имаат Да г и 

'л::хги бираат на следен научил: 
1) претпријатијата кои што за извршуење на 

испорачаа му доставиле на купуачот фактури (смет-
ки) кг му испратат на" државното кредитно прет-
пријатие препис на фактурата (сметката) доколку 
фактурата не е од страна на купуачот оспорена; 

2) државните стопански претпријатија кои што 
имаат оспорени фактури (сметки) од страна на ку-
пуачи, ќе го испратат предметот од надлежниот ар-
битражен совет; 

3) државните стопански претпријатија кои што 
не му доставиле на купуачот фактура (сметка) било 
од кои разлози, ќе му достават непосредно на ку-
пуачот нова фактура заради добивање согласност. 
Купуачот е должен за примената фактура да се из-
јасни во срок од 8 дена од приемот на фактурата. 

Член 13 
Државно кредитно претпријатие во случаите од 

точ. 1 чл. 12 ќе постапуе на следен начин: 
1) ако е купуачот државно стопанско претпри-

јатие наплатата ќе се изврши на начин пропишан 
со чл. 5, 7, 8 и 9; 

2) ако е купуачот надлештво или установа, др-
жавното ^кредитно претпријатие ќе изврши плакјање. 
ца терет на одделна сметка на надлежното министер-
ство на финансиите. 

Член 14 
Во случаите од точ. 2 и 3 чл. 12 а после одлука-

та на арбитражниот совет односно добивената со-
гласност, продавачот има да ја достави фактурата 
на државното кредитно претпријатие со препис на 
одлукат,а од арбитражниот совет односно со изја-
вата за согласност. 

Вака - спремен^ фактури ќе се наплатат на на-
чин пропишан ,̂о чл. 5, 7, 8 и 9 од оваа уредба. 
Ако е купуачот ^адлештво или установа, наплатата 
ќе се изврши на терет на одделна сметка на надле-
жното министерство на финансиите. 

П л а ќ а њ а т а извршени по прописите од оваа 
уредба не го исклучуат правото на евентуални при-
говори во поглед на останатите елементи на извр-
шуењето договорот^(заклучницата). 

Член 15 
Се забрануе мегјусобно кредитирање на прет-

пријатијата, надлештвата и установите од чл. 1 на 
оваа уредба, било во давање стока или вршење 
услуги на кредит, било во давање парични аконта-
ции за стока или услуги. ^ 

Исклучително од прописите на горниот став мо-
жат да се вршат кредитирање и плакјања унапред: 

а) на аванси кои што порачачи на инвестициони 
работи ги одобруат на изводачи на работи пр^ку 
Државната инвестициона банка; 

б) на транспортни трошкови по Правилникот за 
кредитирање превозните трошкови на Министерство-
то на соопштенијата; 

в) на стварни трошкови на превоз, пренос и сл. 
при увоз и извоз. 

Министерот на финансиите ФНРЈ може со свое 
решење да одобруе други исклучени^. 

Член 16 
Се овластуе Министерот на финансиите ФНРЈ 

да из,дава напатствија и наредби за извршуење на 
оваа уредба. 

Член 17 
Оваа уредба влегуе во сила осмиот ден по обја-

вуењето ћ 0 „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

4 април 1947 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана; 

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

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, с. р. 

227. 
\ 

На основа чл, 80 ст. 2 Уставот ФНРЈ, а по пред-
лог на Претседателот 'на Стопанскиот совет ФНРЈ, 
Владата ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА НА ГРАДЕЖЕН 

МАТЕРИАЛ 

1) Градежниот магериал за капитална изградба 
и тоа: ^ 

а) бетонско железо, 
б) цемент, 
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в) равна срча, 
г) резана трагја, 

можат производуачите да го испорачат само врз 
основа на план на расподелба. Сојузната планска 
комисија состава тромесечни и месечни планови на 
расподелба за наведениот градежен материал. ' 

2) Сојузната планска комисија -во планот на 
расподелбата ќе ги предвиди следните носители на 
контингенти: 

а) Претседателството на Владата ФНРЈ; 
б) владите на народните републики; 
в) Министерството на индустријата ФНРЈ; 
г) Министерството на рударството ФНРЈ; 
д) Министерството на соопштенијата; 
гј) Министерството на помо!рството; 
е) Министерството на градежите ФНРЈ; 
ж) Министерството на народната одбрана; 
з) Младинската пруга; 
и) Управата за изградба автопатот Б е л г р а д -

Загреб; 
ј) Министерството на трговијата и снабдуење-

т-р ФНРЈ;4 и 
к) Министерството на надворешната трговија. 

Контингентот на Претседателството на Владата 
ФНРЈ ќе се употреби за работи кои што ги изведуат 
градежните организации под Негово раководство, 
како и за работи кои што ги изведуат градежните 

организации, под раководство на оние сојузни уста-
нови кои што не се наведени ,под точката 2) в—и. 

Контингентите доделени на народните републики 
наменети се за капитална изградба од сојузно, репу-
бликанско и локално значење која што ја изведуат 
градежните претпријатија на таа република. Ка ј 
одредуењето контингентите за народните републики 
Сојузната планска комисија ќе одреди која количина 
на градежен материал ќе се употреби за капитална 
изградба од сојузно значење. 

Носителите на контингентите од в—и ќе го 
употребат доделениот градежен материал за работи 
кои што ги изведуат градежните организации кои 
што се навогјаат под нивно раководство. 

Контингентот на Министерството на трговијата 
и снабдуењето ФНРЈ, наменет е за широка потро-
шуачка. 

Контингентот доделен ,на Министерството на над-
ворешната трговија наменет е за извоз. 

Вака составен план на расподелба потврден од 
Стопанскиот совет ќе и се достави на Сојузната план-
ска комисија, на производствените министерства, 
на планските комисии на народните републики и на 
диспечерската група на Стопанскиот совет; 

Сојузните производствени министерства и вла-
дите на народните републики односно министерства-
та на народните републики ќе одредат претпријатија 
и количина на материалот која што претпријатијата 
треба да ја испорачал на сметка, н̂ а контингентите 
доделени во планот на расподелбата. Оваа распо-
делба на претпријатија сојузните производствени 
министерства и републиканските плански комисии ќе 
и го достават на Сојузната планска ко,мисија и на 
диспечерската група на Стопанскиот совет, која што 
за тоа ги обавестуе носителите на контингентите. 
Носителите на контингентите ќе - одредат градежни 
организации кои што имаат да го примат доделениот 
материал и кои ,што влегуат во врска со претприја-
тија кои што испорачуат материал во цел на скло-
пуењс меѓусебни договори за испорачка и прием на 
градежниот материал во смисла! на Уредбата за 
заклучуење договори во стопанството. Носителите 
на контингентите истовремено ќе достават извештаи 
за расподелба на контингентите на градежни орга-
низации такугјере на диопечерската - група на Сто-
панскиот совет. 

Диспечерската група при Стопанскиот совет во 
своето ,работење се потпира на диспечерските групи 
од сојузните министерства и на диспечерските групи 
при владите на народните републики." 

Диспечерската група при Стопанскиот совет врз 
основа на планот осигуруе право ц̂ а" расподелба и 
во таа цел спроведуе контрола на расподелбата на 
градежниот материл. 

Диспечерите одреду ат и приоритет на испорачан 
внатре на одредениот плански период. Доколку во 
текот на извршуењето на планот на расподелбата 
се иојавуат недостаци и погрешки во планот, за-
дача е на диспечерските групи благовремено да ги 
обавестуат планскиве органи, додека помади ко-
рекции вршат сами. 

За да би можеле да ја извршат својата задача 
Л,испечерските групи водат евиденција на производ-
ството и расподелбата и го ускладуат извршуењето 
на плановите на расподелбата со транспортниот 
план. 

3) З а потребно производство и расподелба на 
тули и кјерамиди на своите територии имаат да се 
грижат самите народни републики. 

4) Џо случај) јна потреба Стопанскиот совет на 
Владата ФНРЈ може да одреди и друг градежен 
материал сем ^градежниот материал наведен во точ. 
1) од оваа наредба да може да се стави под планска 
расподелба' во смисла на оваа наредба. 

Се овластуе Претседателот на Срјузната планска 
комисија, во согласност со Претседателот на Сто-
панскиот совет на 'Владата ФНРЈ, да донесле побли-
ски одредби за спроведуење на оваа наредба. 

IV бр. 19 
3 април 1947 година 

Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р 

Претседател на Стопанскит совет 
и Министер на индустријата, 

Борис Кидрич, с. р. 

228. 
На основа тач. 2 Наредбата на Владата ФНРЈ за 

утврдуење групи производи и услуги за кои што ќе 
се одредуат единствени цепи со важност на целата 
територија на Федеративна Народна Република 
Југославија односно откупни цени, а во. врска на 
чл. 3 ст. 1 Уредбата за единствени цени, Владата 
ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Стопанскиот 
совет на Владата ФНРЈ, донесуе 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ЦЕНИТЕ ЗА ОТКУП ВОЛНА ВО 1947 ГОДИНА 
ЗА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ФЕДЕРАТИВНА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 

За рунска волна се одредуат следни цепи: 
Динари 
за 1 кг 

вол,на мерино, рандман најмалку 35% 
(финокја до 28 микрони) 62.— 

2) волна цигаја, рандман најмалку 45% (фи-
нокја до 36 микрони) 60.— 

3) волна домашна' руда праменка, рандман 
најмалку 55% (финокја до 40 микронп) 55.— 

4) волна домашна реја праменка, најмалку 
56% (финокја преку 40 микрони) 50.— 



Страна 338 - Број 29 СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 8 април 1947ј 

Динари 
за 1 кг 

Цените се подразбираат за испрана 
рунска волна, додека за волна перена на 
баца цените се позголемуат за 25%. 
5) волна дарина со најмал рандман од 55% 6 8 . -

Цената се подразбира за волна перена 
на јагне. 
6) 'болна табачка, рандман најмалку 75%. 

а) симнуена на начин кој што не го 
штети квалитетот на волната — 35.— 

б) останата — — — 32.— 

Член 2 
Сите наведени цени се подразбираат за ' бела 

здрава, сува и чиста волна, без брабонски кожни 
коврџи, франко откупното место. 

За сура шарена волна горните цени се смалуат 
за динари 2.— по 1 кг. 

Член 3 
Откупните претпријатија имаат право најповекје 

на 8% од горните цени на име трошкови на откуп. 

Член 4 
Ова решење влегуе во сила со денот на обја-

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

По бр. 1925 
20 март 1947 година 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

и 1 Министер на народната одбрана, 
Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тнто, с. р. 

Претседател. на 
Стопанскиот с: вет на Владата ФНРЈ, 

Борис Кидрич, с. р. 

229. 
На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба 

и -потрошуачка на стоката и тон. II Решението на 
Стопанскиот совет за одредуење предметите кои што 
спагјааг под планска расподелба и потрошуачка од 
12 мај 1945 година^ а по предлог на Министерот на 
индустријата ФНРЈ издавам 

- Н А Р Е Д Б А 

ЗА СТАВАЊЕ ШПЕР-ПЛОЧИ И ПАНЕЛ-ПЛОЧИ 
ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУВАЧКА 

1) Шпер-плочи и панел-плочи се стават под план-
ска расподелба и потрошувачка, 

2) Ост звната расподелба на шпер-плочи и пакел-
плочи ја крши Министерството на индустријата ФНРЈ 
кое што истовремено издава и напатствија за нив-
ниот промет. 

3) Со денот на влечењето во сила на оваа на-
редба престануе да важи Наредбата за пуштање во 
слободна продавачка градежниот материал бр. 39301 
од 14 мај 1946 година, доколку се однесуе гал^ па 
пуштање шпер-плочи во слободна продавачка („Слу-
жбен лист ФНРЈ" бр. 40/46), како и Наредбата за 
изземање поедини предмети од' планска расподелба 
и потрошуачка бр. 83001 од 22 октомври 1946 година, 
доколку се однесуе на слободна продавачка на 
панел-плочи („Службен лист ФНРЈ" бр. 86/46). 

4) Оваа наредба елегуе во сила со денот на! 
објавуењето во „Службениот лист на Федеративне 
Народна Република Југославија". 

Бр. 15471 
3 април 1947 година 

Белград 
Министер на трговијата и снабдуењето, 

др Заим Шарац, с. р. 

230. 
На основа чл. 3 Уредбата за општодржавниот 

амортизационен фонд на рударското и индустриско-
то и, производство и амортизациониот фонд на 
др,жавните рударски и индустриски претпријатија, 
,по предлог од иМнистерот на рударството ФНРЈ, а 
во согласност со Претседател на Сојузната планска 
комисија, донесуам 

Р Е Ш Е Ш Е 
ЗА ВИСОЧИНА НА ДЕЛОТ НА АМОРТИЗАЦИЈА 
КОЈ ШТО ОД НОРМИРАНИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ 
СТОПИ БИ МОЖЕЛ ДА СЕ УПОТРЕБИ ЗА ГО-
ЛЕМИ ПОПРАВКИ ВО ПОЕДИНИ РУДАРСКИ 

ПРОИЗВОДНИ ГРАНКИ 
1) Од нормираните амортизациони стопи пропи-

шани за поедини; рударски производ,ни гранки со 
Решењето на Министерот на финансиите ФНРЈ 
XIII бр. 1750 за амортизационите стопи во рудар-
ството и индустријата („Службен лист ФНРЈ" 
'бр. 15/47) на големи поправки отпагјаат следни 
проценти: 

Од тоа 

СТОПАНСКА ГРАНКА 

1) за рудни.ци на јаглен 
1) за рудници на јаглен 5 3,75 1,25 
2) за црна металургија - 5 4,5 0,5 
3) за рудници и металур-

гија на обоени метали . 8 7,20' 0,80 
4) за рудници: на неметали 

и претпријатија кои 
што истите ги прера-
ботуат - - - 15 13 2 

5) за претпр,ијатија кои 
што добиваат ,и прера-
ботуат нафта и земјен 
плин - - 20 16 4 

2) Евиденција по овој распоред важи од 1 ја-
нуари 1947 година. 

3) Исклучително, а заради тоа што се големите 
поправки осигурани со буџетот за 1947 година, 
средствата на ,амортизациониот фонд (општодржав-
ниот, како и фондот на претпријатието) не ќе се 
искористуат во текот на буџетската 1947 година, оти 
тие средства се предвидени како приход по соју-
зниот буџет за 1947 година. 

4) Д.ржавната инвестициона банка сите уплати 
извршени во корист на амортизациониот фонд одма 
по уплатата ќе ги преноси во корист на сметката н,а 
приходите Ка Министерството на финансиите ФНРЈ. 

За сите преноси ќе поднесуе секој 1 и 15 во 
месецот извештај со индивидуален преглед на сите 
уплати. 

Извештаите да се доставуат на Министерството 
на ('^намените ФНРЈ, — на ^делењето за состав и 
планска контрола па предсметки. 

XIII бр. 232 
3 март 1947 година 

Белград 
Министер на финансиите,; 

Сретен Жујович, с. р. 
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231. 
На основа чл. з Уредбата за даштодржавниот 

амојртизационен фонд на рудар окото и индустриско-
то производство и амортизациониот фонд на држав-
ните рударски и индустриски претпријатија, по пред-
лог - о д Министерот на рударството ФНРЈ, а во со-
гласност со Претседателот на Сојузната планска ко-
мисија, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ВИСОЧИНА НА ДЕЛОТ НА АМОРТИЗАЦИЈА 
КОЈ ШТО ОД НОРМИРАНИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ 
СТОПИ БИ МОЖЕЛ ДА СЕ УПОТРЕБИ З А ГО-
ЛЕМИ ПОПРАВКИ ВО ПОЕДИНИ ИНДУСТРИСКИ 

ПРОИЗВОДНИ ГРАНКИ 
1) Од нормираните амортизациони стопи пропи-

шани за поедини индустриски производни гранки со 
Решението на Министерот на финансиите ФНРЈ XIII бр. 
1750 од 10 февруари 1947 година за амортизационите 
стопи во рударството и индустријата („Службен ли-
ст ФНРЈ" бр. 15/47) на г о л е м ^ п о п р а в к и отпаѓаат 
следни проценти: -

Од тоа 

СТОПАНСКА ГРАНКА 
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1) за индустрија на же-
лезничко с о о б р а ќ а ј н и 
машини и алат 4 3,5 0,5 

2) за индустрија на поле-
делоки, справи . и алат 5 4,3 0,7 

3) за индустрија на авто-
мобили и прецизна ме-
ханика — — 14 12 2 

4) за друга неспомената Ј 
метална индустрија — 6 5,2 4,8 

'5) за индустрија на шек-
јер, шпиритус и квасец 6 5,25 0,75 

6) за индустрија на билни 
уља — — — 3 2,5 0,5 

7) за индустрија и премет 
на вино, ракија и же-
стоки пијалаци — — 2 1,5 0,5 

8) за индустрија 1Л тутун 2 1,7 0,3 
9) за друга неспомената 

прехранбена индустрија 6 5,25 0,75 
10) за е^екгрохеми.ка ин-

Д Уснија. ЛО 7,8 2,2 
11) за големо-хемиска ин-

дустри' — - — — 13 10 3 
12) за индустрија на срча 8 6 2 
13) за индустрија на пелу- ' 

лоза, дрвењача и хар-
. 4,8 3,2 тија 8 . 4,8 3,2 

14) за индустрија на меди-
цински производи и 
лекови — — — — — 6 5 1 

15) за друга неспомената 
хемиска индустрија — 3 2,25 0,75 

16) за текстилна инду-^ 
стрија 5 4,4 0,6 

17) за индустрија на свила 3 2,5 0,5 
18) за индустрија на гума 6 5,4 0,6 
19) за индустрија на кожа 

и обувки 5 4 1 
20) за електроиндустрија 5 4,5 0,5 
21) за индустрија на хе-

миска преработка на 
дрв-о 10 7,8 2,2 

22) за давеа индустрија - 4 3 1 
23) за -индустрија на це-

мент' - 10 7,5 2,5 
24) за графичка индустрија 10 8,5 1,5 
25) за друга градежна ин-

дустрија 5 3,5 1^5 

2) Евиденција по овој распоред важи од 1 ја-
нуари 1947 година. 

3) Исклучително, а заради тоа што" се големите 
/поправки осигурани со буџетот за 1947 година, сред-
ствата на амортизациониот фонд (општодржавниот, 
како и фондот на претпријатитето) ,не ќе се иско.' 
ристуат во текот на буџетската 1947 година, оти тие 
средства се предвидени како приход по сојузниот 
буџет за 1947 година. 

4) Државната инвестициона банка анте уплати из" 
вршени во корист на амортизациониот фонд одма 
по уплатата ќе ги преноси, во корнер на сметката 
на приходите на Министерството на финансиите 
ФНРЈ. 

За сите преноси ќе поднесуе секој 1 и 15 во ме-
сецот извештај со индивидуален преглед на сите 
уплати. 

Извештаите да се доставуат на Министерството 
на финансиите ФНРЈ, — на Одделението за состав и 
планска контрола на пред сметки. 

XIII бр: 291 
3 март 1947 година 

Бел1 рад 
Министер на финаА. 

Сретен Жујович, с. р. 

232. 
На основа чл. 33 и 37 Уредбата за данок на про-

мет на производи во врска со чл. 1 и 4 Уредбата за 
измени и дсголнуења на Уредбата за привремена 
тарифа на данок на промет на производи лазам 

О Б Ј А С Н У Е Њ Е 
ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ ПРВИТЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛ-
НУЕЊА НА ПРИВРЕМЕНАТА ТАРИФА НА ДАНО-

КОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ 
1) Данокот на промет на производи има да се 

наплатуе: 
а) на промет на производот кои што се предви-

дени во Првите измени и до,полнуења на Привреме-
ната тарифа на данокот на промет на производи -
по стопите предвидени во Првите измени и допол-
нуења на Привремената тарифа на данокот на про-
мет на производи, и тоа почнуејкји од 25 март 1947 
година како ден на нивното објавуење во „Службе-
ниот лист ФНРЈ '; 

б) на промет на производи кои што не се пред-
видени во Првите измени и дополнуења на Привре-
мената тарифа на данокот на п,ромет на производи — 
по стопите предвидени во Привремената тар^фач на 
данокот на промет на производи, и тоа почнуејкји 
од 25 март 1947 годи,на како ден на престанокот на 
важноста на даночните стопи по другите прописи, 
во врска на ,следната точка; 

2) почнуејкји од 25 март 1947 година престануат 
да важат стопите на данокот ,на промет на произво-
ди кои што се предвидени во Ценовникот на Со-
јузниот уред за цени („Службени соопштена на Со-
јузниот уред за цени" бр. 8 и 9 од 28 февруари 1947 
година) и во решењата на земските, уреди за цени. 
Вишокот на акумулацијата кој што не е обзанат со 
стопата на данокот на промет на производи има и 
натаму да се наплатуе на досегашен начин во полза 
на собирната сметка I на Министерството на финан-
сиите ФНРЈ; 

3) до 24 март 1947 година заклучно има да се 
наплати данокот на п.ромет на производи: 

а) од ! јануари до 28 февруари 1947 година -
по стопите пред,видени во Привремената тарифа на 
данокот на промет на производи; 

б) од 1 до 24 март 1947 година на промет на 
производи кои што се предвидени во Ценовникот 
на Сојузниот уред за.. цен-и или во решењата на 
земските уреди за цен?: — по стопите предвидена 
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јзо Ценовникот односно во решењата. Ако стопите 
кои што се предвидени во решењата на земските 
уреди за це,ни не одговараат на стопите од Првите 
измени и дополнуења на Привремената тарифа на 
данокот на промет на производи, ќе се плати да-
нокот на промет на производи по стопите предви-
дени во Привремената тарифа на данокот на промет 
на производи. Ако пак решението на земскиот Уред 
за цени му е соопштено на даночниот обвезник по-
сле 1 март 1947 година, данокот по стопите предви-
дени во Првите из-мени и дополнуења на Ппи^пеме-
ната тарифа на данокот на промет на т о п ^ ^ и ќе 
се наплати од денот-на соотшлу :;г о "то 
па до 24 март 1947 година. 

VIII бр. 9526 
26 март 1947 година 

Белград 
Министер на Ф -налепите, 
Сретен Жујович, с. Р, 

Министерството на градените1 ФНРЈ, по извршеа 
ното сравнуење со изворниот текст, установило да 
во текстот на Напатствието за спроводуење Уред-
бата за цените на градежните услуги кои што ги 
вршат државните градежни претпријатија од општо-
државно и републиканско значење и за добивката 
и расподелба на добивката ,на овие претпријатија, 
објавено во бројот 14 „Службениот лист ФНРЈ" оД 
18 февруари 1947 година, се поткрале долу наведе-
ните грешки и дава 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕ^ ЗА СПРОВОДУЕЊЕ УРЕД-
БАТА ЗА ЦЕНИТЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ 
КОИ ШТО ГИ ВРШАТ ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО И РЕПУ-
БЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ И ЗА ДОБИВКАТА И 
РАСПОДЕЛБА НА ДОБИВКАТА НА ОВИЕ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА 
во устата точка под д) во Примерот 12. ред иодх 

трошковите" треба да се стават зборовите „и сите 
трошкови"; 

Во истата точка под д) во Примерот 12 ред под 
„1.13" треба да се стаЕи „13.13'; . 

во точката 22) вториот пасус, првиот ред место 
зборот „работи" треба да се стави „отпие,н"; 

во точката 27) после формулата деветиот ред 
место „Ди" треба да се стави „Дп'\ 

Бо. 1357. — Од Министерството на градежите 
ФНРЈ, 20 ма,рт 1947 година. 

Сојузната планска комисија при Владата ФНРЈ, 
по извршеното сравнуење со изворниот текст, уста-
новела да во Напатствие^ за елементите од кои 
што се состои цената на градежните услуги на др-
уштвните градежни претпријатија од општодржавно 

рче^е, објавено во бројот 9 „Службениот лист 
ФНРЈ" од 31 јануари 1947 година се поткрале долу 
наведените грешки и1 дава 

И С П Р А В К А 
НА НАПАТСТВИЕТО ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОД КОИ 
ШТО СЕ СОСТОИ ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНИТЕ 
УСЛУГИ, НА ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ 
Во точката 2 — вториот ред место зборот „еди-

ница" треба да стои „целина"; 
во точката 7. — под г) првиот ред место зби-

ровите „на платите" треба Да се стават зборовите 
„на алатот": 

во точката 11. — петиот ред пр^д зборовите „ќе 
^се" треба да се стави1 зборот „не". 

К.бр. 16, — Од Сојузната планска комисија при 
Владата ФНРЈ, 20 март 1947 година. 

Сојузната планска комисија при Владата ФНРЈ, 
по извршеното сравнуење со изворниот текст, уста-
новила да во текстот ,на Решењето за средната стопа 
на добивката на рударските и индустриските прет-
пријатија, објавено во бројот 5 „Службениот лист 
ФНРЈ" од 17 јануари 1947 година се Поткрала долу 
наведената грешка и дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕЊЕТО ЗА СРЕДНАТА СТОПА НА ДО-
БИВКАТА НА РУДАРСКИТЕ И ИНДУСТРИСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Во членот 2 точката т) на место „8,9%" треба 

да стои „3,9%".. 
Бр. 502. — Од Сојузната п,ланска комисија при 

Владата ФНРЈ, 20 март 1947 година. 
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