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78. 
На основа членот 11 Основниот закон за буџе-

тот, а по предлог на Министерот на финансиите, 
Владата ФНРЈ пр опишу е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРИВРЕМЕНОТО ФИНАНСИРАЊЕ НА ДР-
ЖАВНИТЕ ПОТРЕБИ НА ФЕДЕРАТИВНА НА-
РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПОТРЕ-
БИТЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ ЗА ПЕРИО-

ДОТ ЈАНУАР-МАРТ 1947 ГОДИНА 

Член 1 
До донесуењето на ошптодржавниот буџет ФНРЈ 

за 1947 година финансирањето на државните по-
треби на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и потребите на народните републики во пр-
вото тромесечје на 1947 година — јануар, февруар 
и март — ке се врши врз основа на усвоениот пре-
длог на општодржавниот буџет за 1947 година 

Привременото финансирање на државните по-
треби на Федеративна Народ.на Република Југо-
славија се врши врз основа на предлогот на соју-
зниот буџет, а привременото финансирање на наро-
дните републики ке се врши врз основа на предло-
гот на државниот буџет на народните републики. 

Член 2 
Расходите и приходите по сојузниот буџет и др-

жавните буџети на народните републики за перио-
дот јануар—март 1947 година се одобруат и тоа: 

а) по сојузниот буџет: 
Расходи во износ од — — 
Прихо,ди во износ од — — 

б) по државните буџети на на-' 
родните републики: 

'Расходи во износ од — — 
Приходи во износ од — — 

Ви: х на расходите — — 

Динари 

13.963,906.700.-
13.963,906.700.-

5.221,983.474.-
5.052,983.474.-

169,000.000.-

Државни буџет на Народна 
Република Хрватска: 

Расходи — — — — — — 
Приходи — — — — — — 

Државни буџет на Народна 
Република Словенија: 

Расходи 
Приходи — — — — — — 

Државни буџет на Народна 
Републик,а Боева и Хер-
цеговина : 

Расходи — — 
Приходи 

Државни буџет на Народна 
Република Македонија: 

Приходи 
Расходи 

Државни буџет на Народна 
Република Црна Гора: 

Расходи — — 
Прих-оди 

Динари 

670.000.000.-
670.000.000.-

730.000.000.-
730.000.000.-

зоб.ооо.ооо.-
306 ооо.ооо.-

270.000.000.-
101.000.000.-

Вишок на расходи — — 

Член 3 . 

169.000.000.— 

Од предната сума отпагја на: 
Државни буџет на Народна 

Република Србија: 
Расходи 1.863.983.474.— 
Приходи 1.863.983.474.—1 

1.382.000.000.-
1.382.000.000.-

Заради уравнотежуењето ва државните буџети 
на народните републики, на народните републики 
им се одредуат следните износи на сојузните при-
ходи, кои што ке се наплатат ва нивната територија: 

а) од наплатениот данок на промет на производи: 
На Народна Република Србија — 
На Народна Република Хрватска — 
На Народна Република Словенија — — 
На Народна Република Босна и Херцеговина 
На Народна Република Македонија ѕ 
На Народна Република Црна Гора — — 

б) од наплатени такси: 
На Народна Република Србија — — — — — 50% 
На Народна Република Хрватска 50% 
На Народна Република Словенија — — — — 50% 
На Наводна Република Босна и Херцеговина 90% 
На Народна Република Македонија 90% 
На Народна Република Црна Гора 90% 

Член 4 
Народните републики во корист на сојузниот 

буџет ке одвојуат 5% од данокот на доходон на-
платен на нивната територија. 

Член 5 
Вишокот на расходите над приходите на Наро-

дната Република Црна Гора за периодот јануар— 
март 1947 година во износ од динар,и 169,000.000.— 
ке се подмири со дотација од сојузниот буџет. 
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Член 6 
Врз основа на со ова? уредба одобрените вку-

пни износи на приходите и расходите на народните 
републики за периодот јануар, февруар и март, вла-
дите на народните републики ке донесат своја уред-
ба за привременото финансирање врз основа на пре. 
длогот на државниот буџет на народните републики. 

^лен 7 
Доколку со ова,а уредба не е инаку предвидено, 

за извршуењето на расходите и приходите во пери-
одот јануар—март 1947 година ке се применуат про-
писите по кои што се постапуеше при извршуењето 
на буџетот за 1946 година. 

Член 8 
Доколку во текот на периодот јануар—март 1947 

година ке бидат донесени прописи со кои што се 
укинуат или спојуат поедини надлештва или уста-
нови, Министерот н.а финансиите во согласност со 
Претседателот на Владата ФНРЈ може кредитите 
предвидени со оваа уредба во целост или дели.ми-
чно да ги пренесе на оние органи на државната 
управа на кои што тие ке бидат припоени односно 
на кои што ке бидат пренесени нивните функции. 

Чле,н 9 
Во цел на изаршуењета задачите поставени со 

стопанскиот план, надлежните наредбодавачи со 
претходно обавестуење на надлежната планска ко-
мисија и Министерот на финансиите можат да вр-
шат пренесуење (вирманисање) на кредитите наме-
нети на финансирање на државното стопанство и 
за инвестиции во рамките на главата I на тромесеч-
ниот план на расходите за јануар—март 1947 година. 

Член 10 
Установите кои што ке бидат прогласени за 

стопански установи, ке располагаат самостојно со 
своите приходи спрема одредбите на чл. 30 Основ-
ниот закон за буџетот и прописите кои што ке би-
дат донесени за извршуење на буџетот. 

Член 11 
Утврдените 5% на резервата на лични расходи, 

наредбодавачите можат да ги трошат само по одо-
бруење на надлежниот орган за систематизација. 

Уштедите на личните расходи по сојузниот бу-
џет, постигнати со извршената систематизација, одат 
во корист на Резервниот фонд на Владата ФНРЈ, 

Уштедите на личните расходи постигнати по из-
вршената систематизација старешините надлежни за 
поставуење на државните службеници можат да, ги 
трошат за цели на унапредуењето на службата и по-
арнуењето "на условите на работењето. 

Член 12 
Исплатите извршени за сметка на буџетот на 

1947 година во време од 1 јануари до донесуењего 
на о,ваа уредба ке се отпишуат на терет на соодвет-
ните кредити предвидени за период јануар—март 
1947 година. 

Член 13 
Оваа уредба има обвезна сила од 1 јануари 1947 

година. 
22 јануари 1947 година 

Белград 
Претседател на Владата ФНРЈ 

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

Зе ст. Министер на финансии^ 
Министер на индустријата, 

Борис Кидрич, е. р. 

79. 
На основа чл. 19 Уредбата за организација на 

Комитетот за радиодифузна служба и организација 
на радиодифузија Комитетот за радиодифузна слу-
жба ,на Владата ФНРЈ, во согласност со Министерот 
на поштите, пропишуе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБВЕЗНО ПРИЈАВУЕЊЕ РАДИО АПАРАТИ И 
НАЧИН НА НАПЛАТУЕЊЕ РАДИО ПРЕТПЛАТА 

Член 1 
Секој кој што држи исправен радио апарат е 

должен да го пријави по прописите на овој пра, 
вилник. 

Под радио апарат се разбира секој апарат и 
урегјај кој што служи за прием програмата на ра^ 
диодифузните станици. 

Член 2 
Сите пошти во земјата се овластени да во име 

радиостаници примаат пријави и одјави на радио 
апарати и да наплату ат радио претплата, 

Член 3 
Кој што има или ке набави радио апарат е ДОЛ' 

жен во срок од 8 дена да го пријави на најблиската 
пошта. 

Пријавите се вршат -на штампан образец што гз 
пропишуе Комитетот за радиодифузна служба на Вла-
дата ФНРЈ во согласност со Министерството на по-
штите. Оваа пријава подносуачот ја набавуе кај по-
штата. Поднесуачот е должен пријавата да ја пот-
пише и таксира со такса пропишана за претставки. 

Член 4 
Поштата врз основа на пријавата ке ја наплати 

пропишаната претплата. Подносуачот на пријавата 
со тоа постануе радио претплатник. 

Ч^ен 5 
Инсталациите на радио апаратите и антените мо-

раат да бидат поставени по пропишаните технички 
услови. 

Член 6 
Своето право на држење приемен радио апарат 

претплатникот не може да го пренесе на друго лице. 

Член 7 
Радио претплатникот е должен на штампаниот 

образец што ке го избави кај поштата, да ја одјави 
претплатата, и тоа' 

1) кога радио апарашт ке го продаде или ке го 
предаде на друг на употреба, 

2) кога се сели во иностранство. 
Радио претплатникот може да ја одјави претпла-

тата ако му е радио апаратот неупотреблив од 
оправдани разлози. Претплатникот е должен во од-
јавата да ги наведе тие разлози. 

Член 8 
Кој што држи употреблив радио апарат а не ја 

платил должната претплата ке се казни парично до 
височината на трогодишна радио претплата. 

Паричните казни одат во -корист на радио ста-
ниците на чие подрачје се н^вогдѕ радио апарат. 

За постапката и изречуење на казната е надле-
жен околискиот односно градскиот (реонскиот) на-
роден одбор, на чие подрачје се навогја пребивали-
штето на претплатникот. 

Постапката се покренуе на пријава од радио ста-
лицв?^ 
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Член 9 
Сите пријави за повредата на прописите од овој 

Правилните-се подиесуат на управата на радио' стани-
цата на дотичната народна република, 

Член 10 
Дозволите за звучни станици, постојани или дви-

жни, ги издава радио станицата на дотичната на-
родна република. 

Дозволите за движни звучни станици со право 
на употреба на целата територија ,на Федеративна 
Народна Република Југославија, ги издава Комите-
тот за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ. 

Член И 
За странски државјани кои што пребиваат на 

територијата на Федеративна Народна Република 
Југославија важат прописите од овој правилник. Се 
исклучуат само оние лица кои што поседуат дипло-
матски имунитет. 

Член 12 . 
Секој радио претплатник може, ако привремено 

пребива вон од местото на постојаното живеење, со 
себе да го понесе својот радио апарат. Во тој слу-
чај е должен да јд понесе со себе и признаницата 
како доказ оти претплатата за соодветното троме-
сечје ја уплатил. 

Член 13 
При одредуењето височината на радио претпла-

тата ке се води сметка за врстите и квалитетот на 
приемниот апарат. 

Член 14 
Радио претплатата се плакја унапред за секое 

календарско тромесечје, а најдоцна до 15-иот ден 
на вториот месец во тромесечје^. 

Ако претплатник^ до тој срок не ја уплати 
претплатата ке ги сноси сите трошкови околу на-
платата. 

При пријазуењето се наплатуе радио претплата 
од почетокот на оној месец во кој што пријавуење-
то е извршено. 

Член 15 
Ако радио претплатникот ја мењава адресата во 

местото на своето живеење е должен тоа да пријави 
на поштата. Ако се сели од подрачјето на една на 
подрачјето на друга пошта, е должен таа промена 
да ја пријави на поштата на своето дотогашно и но. 
БОТО место на постојано живеење. 

Член 16 
Поблиски одредби за вршеле наплатата на ра-

дио претплатата и начин на ракуење со наплатената 
претплата ке пропише со напатствие Министерството 
на поштите. 

Член 17 
Овој правилник влегуе во сила со денот на обја^ 

вуењето во „Службениот л,,ет на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Со влечењето во сила на овој правилник пре-
стануат да важат сите прописи'кои што се во про-
тивност со неговите одредби. 

24 јануари 1947 година 
Белград 

Претседател ,на Комитетот 
за радиодифузна служба на Владата ФНРЈ, 

Јован Маринов1^, "с. р. 
Секретар на Комитетот 

еа радиодифузна служба на Владата ФНРЈ, " ' 
Вељко Коракј, с. р. 

80. 
На основа чл. 1 став 5 Уредбата за цените на 

градежните услугоГ кои што ги вршат државните гр а-
дежни претпријатија од општодржавно и републи-
к а н е ц значење, и за добивката и за расподелба на 
добивката на овие претпријатија, но предлог на Ми-
нистерот на градежите ФНРЈ, нропишуаи 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОД КОИ ШТО СЕ СОСТОИ ЦЕ-
НАТА НА ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ НА ДРЖАВНИ-
ТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДР-

ЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ 
1. — Спрема чл. 1 Уредбата за цените на граде-

жните услуги, кои што ги вршат државните граде-
жни претпријатија од општодржавно и републикана 
еко значење и за добивката и расподелбата на ДО' 
бивката ,на овие претпријатија, цената за градежни' 
те услуги се состои од: 

а) трошкови на материзлот; 
б) плати на изработуачката со додаци на тие 

плати; 
в) општи трошкови на градилиштето; 
г) калкулативни отпиен (амортизација); 
д) трошкови на управата и продавачката; 

Одавде Милићевић — 
гј) предвидена добивка на претпријатието; и 
е) данок на промет на производите (данок на 

услуги). 
2. — Под градежна услуга се подразбира скупна 

градежни работи кои што чинат една единица, која 
што како таква може да служи на некоја цел. 

Градежната услуга ложе да се состои од повекје 
видози на р.-аботи, на пр., земјени работи, бетонски 
работи, зидарски работи, дрводелски работи, при-
премни работи и др 

Сите овие видови на работи обванати се и опи, 
шаин во предсметката која што е изработена врз 
основа на планови на односниот објект и во кој 
што е секој вид из,работите расчленет на една или 
повекје позиции на предсметката (поединечни ра' 
боти). Секоја позиција на предсметката (поединечна 
работа) е искажана во п р е с м е т к а т а со опис уште и 
со количина и мера. 

Структурата на цената за поединечни работења 
(позиција на предсметката) може да се састои саме 
од елементи поброени во точ 1 на ова напатствие. 

3. — Во елемент на цените „утрошок на материј-
алот" може да се внесат само стварно употребените 
количини, уклучиво отпаци, растур и сл., и тоа само 
во износи кои што одговараат на нормалниот ква-
литет на работењето. 

Трошковите на материалот се состоат од: 
а) трошкови за сиот ^граден материал добивен 

и подготвен на градилиштето или доставен франко 
на градилиштето на одредено место, со сите тро-
шкови на подготвуењето, набавуењето и транспор-
тот до градилиштето, како и со развозеното по 
градилиштето кога Јва не е извршено исклучително 
со работна сила; 

б) трошкови на помошниот утрошен материал 
кој што е неопходимо потребен за уградуење ма-
териалот под точ а), доколку истиот може да се 
пресмета по единица на мери; 

в) вкупни трошкови на погонот и одржуењето, 
— освен работната сила и калкулативните отпиен 
(амортизации), — градежни строеви, справи и по-
стројки, чието работење може директно да се пре-
смета по единица на секој вид -на предвидени гра-
дежни работи. 

4. — Платите на изработуачка со додаци на тие 
плати за изработуачка, преработуачка и уградуење 
на материал од точ. 2 се состоат од: 

а) плати на квалификованз работна сила; 
б) плати на неквалификована работна сила; 
в) додаци на бруто плати под а) и б) чиите до-

стоци се протгашуат сз одделно решење. Овие по-
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стоци важат за пресметуење на работната сила и во 
сите други елементи на структурата на цената; 

г) поправниот коефициент за ^тстапуење од нор-
мата на работниот учинок. Поправните коефициенти, 
— во,, границите пропишани од страна на Сојузната 
планска комисија, — кс ги одредуе надлежната план-
ска комисија по предлог на надлежниот Министер 
на градежите, а преку пропишаните граници Прет-
седателот на Сојузната планска комисија по предлог 
на надлежната планска комисија или Министерот на 
град ежите ФНРЈ. 

5. — Додатокот за плански предвидено преку-
времено работење на квалификованата и неквалифи. 
кованата работна сила треба да се предвиди со 
одделна позиција на предсметката. Исто така, пла,н^ 
ски предвидените дневници и теренскиот додаток на 
квалификованата и неквалификованата работна 
сила треба да се предвидат со одделна позиција. 

Овие додаци не влегуат ,во основ за пресмету-
ење на пороците на општите трошкови на градили-
штето, калкулативните отпиен и трошковите на уп-
равата и продавачката. 

Покрај тоа трошковите на изградбата на објекти 
за становање и за мензи на работниците и службе-
ниците, како и објекти за сместуење стока, трошкови 
на подготвуење и оспособуе^е градилишта за нор-
мално работење, како и трошкови на чистење гра-
дилишта по извршеното рабо-тење треба да се пред-
видуат со одделни позиции на предсметката. Тро-
шковне на одржуење и приходите од објекти за 
жилишта и мензи за работната сила и персонал, како 
и трошковите на инвентарот на жилиштата и мен. 
зите се сметаат за вонредни и неработни. 

6. — Општите трошкови На градилиштата се за-
еднички трошкови на сите работи или групи на ра-
боти кои што се неопходими за извршуење на од-
носната градежна услуга. Општите трошкови на гра-
дилиштата се делат на општи трошкови на град, 
бата и на трошкови на управата на градилиштето. 

Општите трошкови на градилиштето се засме-
туат во структурата на цената во постоци на вкуп-
ната сума на трошковите на материалот и платите, 
со додаци на тие плати по точ. 3 и 4 на ова напат-
ствие, и тоа со одделен постоток за општите тро-
шкови на градбата и одделни за трошковите на уп-
равата на градилиштето. 

7. — Општите трошкови на градбата се со-
стоат од" — 

а) трошкови на употребен помошен материал, 
кој што не е обванат со точ. 3 под б) на ова напат-
ствие; 

б) плати на раководачите на градилиштето, тех-
ничкиот и помошниот технички .персонал со додаци 
на тие плати, како и дневници и теренски додаци на 
овој персонал; 

в) вкупни трошкови на строевите уклучиво со 
припадајукјата работна сила- освен оние трошкови 
на строевите, справите и постројките кои што се 
обванати со точ. 3 под в) на ова напатствие; 
' г) трошкови на трошењето на платите, инвен-

тарот и инструментите со довезуење и одвезуење; 
д) вкуп,ни трошкови на работилниците на тра. 

дилиштето за поправање и одржуење на целокуп-
ниот инвентар (со платите на работилничкиот пер-
сонал и додаците на тие плати, без калкулативни от, 
ниси на строевите на работилниците, вклучуејкји ги 
трошковите на довезуењето^ одвезуењето, монта-
жата и демонтажага); 

гј) трошкови на привремени инсталации (елек-
трика, вода, канализација, плин, и сл.); 
ѕ е) трошкови на магацински објекти на градили-

штата, со довезуење, одвезуење, монтажа и демон-
тажа; 
ѕ ж) трошкови на техничкото ооигуруење на об-

јекти, градилишта и сообраќајот. 
Општите трошкови на градбата в л егу ат во осно-

вот за пресметуење на предвидената добивка. 

8. — Трошкови на управата на градилиштето се 
состоат од: 

а) -плати на административниот, магацинскиот и 
дежурниот персонал, чувари, домаќини и други, со 
додаци на тие плати како и дневници и теренски до. 
даци на овој .персонал; 

б) патни и селидбени трош,кови на целокупната 
работна сила и персоналот на градилиштето; 

в) материални трошкови на ад,министрацијата; 
г) трошкови на наемот на земјиштето, зградите 

и останатото, како и трошкови на накнадата; 
д) трошкови на превозот и превозните средства 

на административниот и техничкиот персонал; 
гј) трошкови на испитуење материалот и кон-

струкцијата, вештачење, технички и лабораториски 
истражуења и испитуења како и технички докумен-
тации (преку фото-снимања и друго); 

е) трошкови на здравствената ,заштита и тро-
„ шкови за културни и социални цели;! 

ж) административни трошкови вр! врска со услу-
гите кои што занаетските претпријатија самостојно 
ги изведуат. 

9. — До донесуењето на нови прописи секое 
претпријатие ке ги отпишуе калкулативните отпиен 
(амортизации) спрема стварната вредност и стварно 
упослениот број на строеви и постројки на одно-
сната работа. 

Калкулативните от,пиен (амортизации) за стро-
еви и постројки чиите трошкови на погонот се укал-
кулисани во елементот на материалот (точ. 3 под в) 
се засметуат поединаччно во односната позиција. 

Калкулативните отпиен за другите строеви и по-
стројки како и строевите на работилниците чиите 
трошкови на работењето ги теретат сћте работи или 
групи на работи, се пресметуат во постоци на сите 
позиции на предсметката односно засметката, 

Нормите и постоците на амортизацијата ке ги 
одреди по предлог на Министерот на градежите 
ФНРЈ Претседателот на Сојузната пла-нска комисија, 

10) — Трошковна на управата и продавач^ата 
се состоат од: 

а) плати на упослениот персонал во управата на 
претпријатието со додаци на тие плати; 

б) патни и селидбени трошкови на персоналот 
на управата на претпријатието; 

в) материални трошкови на управата на прет-
пријатието; 

г) калкулативни камати, доколку претпријатието 
не добие со финансискиот план одобрени потребни 
обртни средства безкаматно на располагање, што ке 
^е признае одделно; 

д) трошкови на централни магацини; 
гј) трошкови на превоз и превозните средства 

на персоналот на управата еа претпријатието. 
е) трошкови на арбитража, парничење и вешта-

чење, 
ж) допринос на админисгративно-оперативниот 

раководач; 
з) трошкови за кадрови; 
и) трошкови на членарини за стручни удружења, 

библиотеки, реклами и сл/ 
ј) трошкови на осигуруењето; 
к) данок и такси освен данок на промет на про-

изводите (услугите). -
И. — Аналогно на чл 1 став 4 Уредбата за це-

ните на градежните услуги кои што ги вршат др-
жавните градежни претпријатија од о-пштодржавно 
и републиканец значење и за добивката и за ра-
ддоделба на добивката на овие претпријатија, ке се 
примену ат почетоците кои што ке бидат нормирани 
со ,одделно решење во случаи ако видот на работе-
њето не дозволуе примена на работна норма (спе-
ци алии реконструкции, адаптации и др.). Вп тг' г,и 
случаи ке се постапи аналогно на Решењето Каб. 
бр. 5 од 20 јануари 1947 година на Министерот на 
градежите ФНРЈ. 
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12. — Ова напатствие влегуе во сила со денот 
до објавуењето во „Службениот лист на Федера-
тивна Народна Република Југославија", а ке се 
лрименуе од 1 јануари 1947 година 

К. бр. 16 
24 јануари 3947 година 

Белград 
Претседател на Сојузната планска комисија, 

А. Хебранг, с. р. 

81. 
На основа членот 1 став 4 Уредбата за цените 

на градежните услуги што ги вршат државните гра-
дежни претпријатија од општодржавно и републи-

канско значење и за добивката и расподелба на до-
бивката на овие претпријатија, како и членот 4 став 
2 Уредбата за Фондот ца раководството и Централ-
ниот фонд на претпријатијата, на државните гра-
дежни претпријатија од општодржавно и републи-
канец значење, во согласност со Претседателот на 
Сојузната планска комисија, донесу ам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ПРЕСМЕТАНА НЕПРЕДВИДЕНАТА ДОБИВКА 
КАЈ РАБОТИТЕ ЗА КОИ ШТО НЕ Е БИЛО ВОЗ-
МОЖНО ДА СЕ УТВРДАТ НОРМИТЕ НА ТРО-
ШКОВИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТ. 

ПРИЈАТИЈА ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ 

1. — На работите кај кои што ненормираните 
трошкови изнесуат до 50% од вкупната цена на коч 
штањето од односната градежна работа, непредви^ 
дената добивка за ненормираниот дел ,на трошковни-
те се одредуе со ист постоток, кој што е остварен 
за нормираниот дел на работата. 

Височината на трошклвите за делот на работите 
кои што не се унапред нормирани, мора да ја оцени 
и установи комисијата одреде-на за прием работите. 

2. — На работите КЗЈ КОИ што нормираните тро-
шкови изнесуат преку 50% од вкупната цена на ко- -
штањето на работите, на претпријатието може да му 
се признае на таа работа оној среден постоток на не-
предвидената добигка, кој што тоа го остварило на 
сите други работи за поминатите четири тромесечја. 

Височината на трошковите за овие работи мора 
да ја оцени и установи комисијата одредена за прием 
на работите. 

3 — Претпријатието мора за сите работи изве-
дени по системот на ненормираните трошкови да со-
стави конечна пресметка на трошковите на коцкање-
то врз основа на анализата на цените изработени 
,спрема прописите на Уредбата на цените за граде-
жни услуги и односните напатствија. 

Комисијата одредена за прием на работите може 
да предложи нз претпријатието да му се признаат 
за сите работи, кои што тоа ги изведуе по системот 
на ненормираните трошкови, (повисоки постоци на 
општите трошкови на градилиштата, трошкови на 
управата и продавачката, ако за тоа постоат оправ-
дани разлози . 

4. — Одлуката за признавање повисоки постоци 
на трошковите во смисла ставот 2 на предната точ-
ка ја донесуе органот надлежен за одредуење цените 
однооно градежните услуги. 

5. — Ова решење влегуе во сила со дено-ша об-
јавуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", а ке се применуе од 
1 јануари 1947 година. 

К.бр. 5 
20 јануари 1947 година 

Белград 
Министер на градежите, 

Влада Зечевич, с. р. 

82. 
На основа чл. 1 став 5- Уредбата за цените на 

градежните услуги кои што ги вршат државните гра-
дежни претпријатија од општодржавно и републи-
канско значење и за добивката и расподелбата на 
добивката на овие претпријатија Претседателот на 
Сојузната планска комисија, по предлог на Мини-
стерот на градежните ФНРЈ, донесу е 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ПОСТОЦИТЕ НА ОПШТИТЕ ТРОШКОВИ НА 
ГРАДИЛИШТАТА И ТРОШКОВИТЕ НА УПРАВАТА 
И ПРОДАВАЧКАТА КАКО И ЗА ПОСТОЦИТЕ 
НА ДОДАЦИТЕ НА БРУТО ПЛАТА НА РАБОТНА-
ТА СИЛА ВО ЦЕНИТЕ НА ГРАДЕЖНИТЕ УСЛУГИ 

НА ДРЖАВНИТЕ ГРАДЕЖНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
I ОД ОПШТОДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ 

1) Пороците на општите трошкови на градили-
штата (општите трошкови за градење и трошкови 
на управата на градилиштето) и постоците на упра-
вата и продавачката се засметуат по следната табела: 

Почетоците на општите трошкови на градилишта-
та и трошковните на управата и продавачот,а се од-
несуат на собирот на трошковите на материјалот и 
пла!тите на изработуачката со додаци н-а. тие плати 
за договорена работа. 

Тг = постоток (%) на општите трошкови на 
градбата , 

Туѓ = постоток (%) на трошковните на управата 
на градилиштето ? 

Ту = постоток (%) на трошковите на управата 
и продавачка^ 

2) Постоците на дадените на бруто плата и? 
квалификувана и неквалификувана работна сила 
(точ. 4 под в Напатствие^ на Претседателот на Со^ 
јузната планска комисија за елементите од кои шта 
се состои цената на градежните услуги на државните 
градежни претпријатија од општодржавно значење) 
се засметуат: 

а) додаток од 1 динар на кинење алишта; ) 
б) додаток за платени пр ашици во из-нос 2,4 %1 
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в) додаток за платен годишен одмор во износ 
од 4%; 

г) додаток за платени болуења во износ од 3%; 
д) додаток за социално осигуруење спрема ва-

жекјите прописи (и тоа дел кој што пагја на терет 
на претпријатието). 

3) Ова решене влегуе во сила со денот на обја-
вуењето во „Службениот лист на Федеративна На-
родн,а Република Југославија", а ке се применуе од 
1 јануари 1947 година. 

К. бр. 17 
24 јануари 1947 година 

Белград 
Претседател на Сојузната планска комисија, 

А. Хебранг, с. р, 

83. 
На основа членот 7 Уредбата за Фондот на ра-

ководството на претпријатието (Фонд на раковод-
ството) и Централниот фонд на претпријатијата 
^Централен фонд) на државните рударски и инду-
стриски претпријатија од сојузно и републиканска 
значење и чл. 1 Решењето за општиот постоток на 
планската добивка, податоците на надпланската до-
бивка и постотокот на добивката за 1946 година кои 
што претпријатијата ке ги уплатуат во Фондот на 
раководството, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА СРЕДНИОТ ПОСТОТОК НА ПЛАНСКАТА ДО-

БИВКА ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО НА 
РУДАРСКИТЕ И ИНДУСТРИСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. — Среден постоток на. планската добивка, кој 
што претпријатијата ке уплатуат во Фондот на рако-
водството за поедини стопански гранки на рудар-
ството изнесуе: 
а) за рудници на јаглење — — — 2,80% 
б) за црна металургија — — — 1,74% 
в) за рудници и металургија на обоени ме-

тали — 3,53% 
г) за рудници на неметали ,и претпријатија 

кои што истите ги преработуат 3,55% 
д) за претпријатија кои што добиваат и пре-

работуат нафта и земјен плин — — 3,39% 
2. — Среден п.остоток на .планската до-

бивка, кој што претпријатијата ке уплатуат 
во Фондот иа раководството за поедени 
гранки на индустријата изнесуе: 

а) за индустрија на железничко-сообракјај-
ните машини и алати — — 3,36% 

б) за индустрија на поледелските справи, ма-
шини и алати — — — 6,92% 

в) за индустрија на автомобили и прецизна 
механика — — — — — — — — — 2,44% 

г) за останатата неспомената метална инду-
стрија — — — 1,10% 

д) за индустрија на шекјер, шинркт и квасец 1,57% 
гј) за индустрија на уља од растенија 0,86% 
е) за индустрија и промет на вино, ракија и 

жестоки пијачки — — 0,97% 
ж) за индустрија на туту.н — 1,99% 
з) за останатата неопомеНата прехранбена 

индустрија — — 1,30% 
в) за електрохемиска индустрија — 1,99% 
ј) за големохемиска индустрија 0,91% 
к) за индустрија на стакло — 5,31% 
д) за индустрија на целулоза, дрвењача в 
, тапир 2Д9Ж 

Ф) за индустрија на медицински производи к 
лекови 1,00% 

и) за останатата неомилената хемиска инду-
а ^ ц ј а - — ^ — — — ^ 2,55% 

н) за текстила индустрија — — — — 4,06% 
њ) за дадуегрија на свила — — 2,86Л 
о) за гумена индустрија — 1,14% 
п) за индустрија на кожа и обувки — — — 1,55Ж 
р) за електрони ду етри ја 1,44% 
с) за индустрија на хемиска преработка иа 

дрво — — 6,59% 
т) за дрвна индустрија 4,97% 
кј) за индустрија на цемент — — 0,86% 
у) за графичка индустрија 4,51% 
Ф) за останатата градежна индустрија 4,67% 

3. — Среден постоток на планската добивка за 
електростопанство ке се ,пресмета дополнително, 
кога Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ ке пропи-
ше начин на кој ке се пресмета средната стопа на 
планс,ката добивка, во смисла членот 8 Уредбата за 
одредуење добивката на рударските и индустриски-
те претпријатија и членот 3 Тешењето за средните 
стопи на добивката на рударските и индустриските 
претпријатија 

4 — Ова решење влегуе во сила со де,нот на об-
јавуењето во „Службениот лист на Федеративна На. 
родна Република Југославија'', а ке се применуе од 
1 јануари 1947 година. 

К бр. 12 
24 Јану а ои 1947 година 

Белград 

Претседател на Сојузната планска комисија, 
Андрија Хебранг, с р. 

84. 
На основа членот 4 став 2 Уредбата за трошко-

в и ^ на трговијата на големо и на мало, ло пред-
лог од Министерот на трговијата и снабдуењето на 
Владата ФНРЈ, а во согласност со Стопанскиот совет 
на Владата ФНРЈ, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА постотакот ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА 
РАБОТЕЊЕТО и ПОДИГАЊЕТО НИВОТО НА 

КУЛТУРНОТО ТРГУЕЊЕ 

I. — Постотокот за рационализација на работе-
њето и подигањето нивото на културното тргуење 
на трговските претпријатија на големо изнесуе: 

а) Претпријатија кои што продаваат артикли за 
исхрана: 

1) трговини со земски производи (житарици, 
сточна храна, семе и лекови.то растение): 

кај вкупен годишен промет до 500 милиони ди-
нари до 0,1%, а кај вкупен годишен промет преку 
овој износ за првите 500 милиони динари до 0,1%, 
а преку ТОЈ износ 0,05%; 

2) трговии со колонијална стока, индустриско-
прехранбени артикли, вокје и повркје, со меснати и 
сувомеснати производи и со млечни производи: 

кај вкупен годишен промет до 200 милиони ди-
нари до 0,3%, за промет до 500 милиони динари за 
првите 200 милиони динари до 0,3%, а за останатите 
ЗОО милиони динари до 0,2%, а кај вкупен годишен 
промет преку 500 милиони динари за новите 200 
милиони динари до 0,3%, за наредните ЗОО милиони 
динари до 0,2%, а за износ преку овој до 0,1%; 

3) за трговии со алкохолни пијачки: 
кај вкупен годишен промет до 500 милиони ди-

нари до 0,3%, а за промет преку ОВОЈ ИЗНОС за пр-
вите 500 милиони динари до 0,3%, а за останатиот-
излее до ДДБ%; 
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4) трговии со тутунски преработки, дигар-па. 
пири, кјибрити и со сол, без оглед на вкупен годи-
шен промет до 0,2%. 

б) Претпријатија кои што продаваат индустриски 
артикли: 

1) трговии со мануфактурна стока и конфекција, 
јажарија, парфимерија, кожна галантерија, прера-
ботена кожа и со обукјарски прибор, гумени про-
изводи и стакларско-пор цу данска стока: 

кај вкупен годишен промет до 50 милиони ди-
нари до 0,2%, а кај вкупен годишен промет преку 
50 милиони динари за првите 50 милиони динари до 
0,2%, а преку ов-ој износ до 0,1%; 

2) трговии со железарија, градежен материал и 
санитарен урегјај, електротехнички материал, хеми' 
калин, хартија и со производи од хартија: 

кај вкупен годишен промет до 15 милиони ди^ 
нари до 0,3%, а кај вкупен годишен промет преку 
15 милиони динари з а првите 15 милиони динари до 
0,3%, а -преку овој износ 0,15%; 

3) останатите трговски претпријатија на големо: 
кај вкупен годишен промет до 15 милиони ди-

нари до, 0,3%, а ка! вкупен годишен промет преку 
15 милиони динари за првите 15 милиони динари до 
0,3%, а преку овој износ до 0,15%. 

И — Постотокот за рационализација на рабо-
тењето и подигањето нивото на културното тргуење 
на трговските претпријатија на мало изнесуе: 

а) Претпријатија кои што продаваат ^артикли за 
исхрана: 

1) трговци со земски производи, вокје и пзвркје, 
меснати и сувомеснати производи, млечни производи, 
алкохолни пијачки колонијална стока и со инду-
стриско-прехр'анбени артикли; 

кај вкупен годишен промет до 30 милиони ди-
нари до 0,7%, а кај вкупен годишен промет преку 
30 милиони динари за првите 30 милиони динари др 
0,7%, а преку овој износ до 0,4%. 

б) Претпоијатија кои што продаваат индустри-
ски артикли: 

1) трговци со мануфактурна и конфекциска сто-
ка. јажарија, парфимерија, кожна галантерија, пре-
работена кожа и обукјарски прибор, готови обувки 
и опинци, гумени производи, книги, школски по. 
треби и со канцелариски материал и стакларско-пор-
цуланска стока. 

кај вкупен годишен промет до 30 милиони дина-
ри до 0,6%, а кај вкупен годишен промет преку 30 
милиони динари за првите 30 милиони динари дз 
0,6%, а преку овој износ до 0,3%; 

2) трговци со железарска стока, градежен мате-
риал и огрев, санитарен урегјај, електротехнички 
материал, хемикалии, хартија и со производи од 
хартија, бицикли, шивачки и писачки машини, фис-
културни потреби и намештај: 

кај вкупен годишен промет до 10 милиони дина-
ри до 0,6%, а кај вкупен годишен промет преку 10 
милиони динари за првите 10 милиони динари до 
0 , 6 % , а преку ОВОЈ износ до 0 , 3 % ; 

3) трговии со фотографски апарати и со мате-
риал, оптички инструменти и апарати, хируршки ин-
струменти и апарати, музикални и радио-апарати: 

кај вкупен годишен промет до 20 милиони ди, 
мари до 0,7%, а кај вкупен годишен промет преку 
20 милиони динари за првите 20 милиони динари до 
ОЈ%, а преку овој износ до 0,4%; 

4) останатите претпријатија на мало: 
веј вкупен годишен пронет до 20 милиони ди-

ва ри до 0,6%, д кај вкупен годишен промет преку 

20 милиони динари за првите 20 милиони динари до 
0,6%, а за износ преку овој до 0,3%; 

5) мешовити претпријатија на стока; 
кај вкупен годишен промет до 50 милиони ди-

нари до 0.6%, ѕ кај вкупен годишен промет преку 
50 милиони динари за првите 50 милиони динари до 
0,6%, а преку овој износ до 0,3%. 

III. — Постотокот за рационализација на работе-
њето и подигањето нивото на културното тргуење 
на универзалните кукји на стока: 

Универзални кук ји на стока: 
без оглед на вкупен годишен промет до X%. 

IV. — Податокот за рационализација на рабо-
тењето и подигањето нивото на културното тргу-
ење на претпоијатијата на нафтини деривати: 

без оглед на вкупен годишен промет до 0,2%. 
V. — Постотокот за рационализација на работе-

њето и подигањето нивото на културното тргуење 
на претпријатијата за промет со автомобили, ватро' 
гасни справи и делови: 

Претпријатија за промет со автомобили, ватро-
гасни справи и делови: 

кај вкупен годишен промет до 200 милиони ди-
нари до 0,6%, а кај вкупен годишен промет преку 
200 милиони динари за првите 200 милиони динари 
до 0,6%, а преку овој износ до 0,3%. 

VI. — Ова решење влегуе во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применуе 
од 1 јануари 1947 година. 

Каб.бр. 4 
17 јануари 1947 година 

Белград 

Претседател на Сојузната планска комисија, 
Андрија Хебранг, с. р. 

85. 
Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ОДЛАГАЊЕ ЗАКЛУЧУЕЊЕТО НА РАБОТ-
НИТЕ КНИГИ ЗА 1946 ГОДИНА ДО ДОНЕСУЕЊЕ 

ПОВТОРНА ОДЛУКА 

На основа чл. 42 Законот за еднообразното смет-
ководство, а во врска со чл. 9 и 32 на истиот за-
кон и чл. 57 Основниот за,кон за државните стопан-
ски претпр,ијатија 

р е ш а в а м : 
Сите државни стопански претпријатија на кои 

што се однесуат прописите на Основниот зако,н за 
државните стопански претпријатија да не ги заклу-
чуат своите работни книги за 1946 година се доде-
ка не се донесе повторна одлука. 

IV бр. 133 
34 јануари 1947 година 

Белград 

Заст. Министер на финансиите 
Министер па индустријата, ) 

Борис Кидрич, с, р. 
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86. 
На основа членот 6 Законот за одземање држав-

јанството на офицерите и подофицерите на бившатг! 
Југословенска'војска, кои што не сакаат да се вра-
тат во татковината, на припадниците на воените 
формации кои што му служеле на окупаторот и од-
бегнале во иностранство, како и на лицата одбе-
гнати после ослободуењето, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ РЕПАТРИАЦИЈАТА НА ДР-
ЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД ИТАЛИЈА 

Репатриацијата н,а државјаните ,на Федеративна 
Наро,дна Република Југославија од Италија е за-
вршена. 

Срокот од два месеца по ст. 1 чл. 3 Законот за 
одземање државјанството на офицерите и подофи-
церите на бившата Југословенска војска, кои што не 
сакаат да се вратат во татковината, на припадниците 
на воените формации кои што му служеле на окупа-
торот и одбегнале во пространство, како и на лицата 
побегнати после ослободуењето, ке започне да тече 
по истекот на В дена од денот кога делегацијата 
на ФТ'ТР.1 во Рим во своите службени простории ке 
истакне званична објава оти репатрЖацијата на др-
жавјаните на Федеративна Народна Република Ју-
гославија од Италија е завршена. 

Делегацијата на ФНРЈ во Рим ке објави на уоби-
чаен начин, преку штампа и радио, оти репатриаци-
јата е завршена, како и ден од кога тече срокот од 
два месеца после кого настапуат последици предви-
дени со закон за лица кои што не ќе дадат изјава 
да се спремни да се вратат во татковината. 

IV бр. 1397 
18 јануари 1947 го,дина 

Белград 

Министер на внатрешните работи, 
А. Ракович, с. р. 

Претседателството на Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ, по извршеното сравнуење со извор-
ниот /екст, установило оти во текстот на Законот за 
народната милиција, објавен во бр. 101 на „Службе-
ниот лист ФНРЈ" од 17 декември 1946 година, се пот-
крале долу наведените грешки и дава следна 

г 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА 

Во членот 10 под 1) на место зборот „имотната" 
треба да "се стави „имотната"; 

во членот 14 во ставот прв, втората реченица, 
треба да се брише зборот „Но"; 

во членот 16 ставот втор, во заградата, да се 
брише зборот „градскиот", натаму во овој член изо-
ставен е ставот четврти, кој што треба да гласи: 

„Во состав на министерството на внатрешните 
работи на народната република постои републикан-
ска управа на народната милиција, на чието чело 
стои начелник на управата на народната милиција".; 

во, членот 17 првиот став, втората реченица, на 
место зборовите „Начелшжот на управата" треба да 
се стави „Начелвикот на управите"; 

во членот 24 во вториот ред на место зборот 
„управата" треба да се стави „управите"; 

во членот 35 последната реченица која што поч-
нуе со зборовите: „Лицето примено во служба . . . 
треба да се стави како нов став; 

во членот 39 под 4) на место „и" треба да се 
стави „или"; 

во членот 46 под 2) на место зборот „и" треба 
да се стави „или"; 

во членот 57 во првиот ред на место зборот 
„управата" треба да се стави „управите", а во четвр-
тиот ред после зборот „одредбите" да се додадат 
зборовите „на Законот"; 

во членот 69 првиот став во осмиот и деветиот 
ред на место зборот „фамилијата" треба да сб стави 
„фамилиите"; 

во членот 88 вториот став во третиот ред на 
место „срокот" да се стават зборовите „обвезниот 
срок". 

Бр. 96. — Од Претседателство!о на Президиумот 
на Народната скупштина ФНРЈ, 28 јануари 1947 
година. 

Претседателството на Владата ФНРЈ, по изврше-
ното сравнуење со изворниот текст, установило оти 
во текстот на Уредбата за единствените цени, обја-
вена во бр. 106 „Службениот лист ФНРЈ" од 31 де-
кември 1946 година се поткрала долу наведената гре-
шка и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ 

Во чл, 6 ст. 1, во четвртиот и петиот ред, на 
место зборовите „Плански елементи и структури на 
просечната цена" да се стави „Плански елементи од 
структурата на просечната цена". 

Од Претседателството на Владата ФНРЈ, 28 јану-
ари 1947 година, 

Претседателството на Владата ФНРЈ, по изврше-
ното сра?нуење со изворниот текст, установило оти 
во текстот на Уредбата за трошковите и добивката 
на државните угостителски претпријатија, објавена 
во бр. 106 на „Службениот лист ФНРЈ" од 31 декем-
ври 1946 година, се поткрала долу наведената грешка 
и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ТРОШКОВИТЕ И ДОБИВ-
КАТА НА ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТ-

ПРИЈАТИЈА 

Во чл. 6 ст. 2, во петиот ред, на место зборовите 
„во износ од 25%" да се стават зборовите „во износ 
до 25%". 

Од Претседателството на Владата ФНРЈ, 28 јану-
ари 1947 година. 
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Претседателството на Владата ФНРЈ по изврше-
ното сравнуење со изворниот текст, установило оти 
во текстот на Уредбата за Фондот на раководството 
на претпријатијата (Фондот на раководството) и Цен-
тралниот фо-нд на претпријатијата (Централен фонд) 
на државните рударски и индустриски претпријатија 
од сојузно и републиканец значење, објавена во 
бр. 99 на „Службениот лист ФНРЈ" од 10 декември 
1946 година, се поткрала долу наведената грешка и 
дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ФОНДОТ НА РАКОВОДСТВОТО 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА (ФОНД НА РАКОВОД-
СТВОТО) И ЦЕНТРАЛНИОТ ФОНД НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА (ЦЕНТРАЛЕН ФОНД) НА ДРЖАВНИТЕ 
РУДАРСКИ И ИДУСТРИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД 

СОЈУЗНО и РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ 

Во чл. 6 ст. 2, во четвртиот ред, треба да се бри-
шат зборовите „и надпланската". 

ПО. бр. 1460/46. — Од Претседателството на 
Владата ФНРЈ, 28 јануари 1947 година. 

Претседателството на Владата ФНРЈ, по изврше-
ното сравнуење со изворниот текст, установило оти 
во текстот Наредбата за спроведуење во живот 
уредбите за1 добивката, расподелба на добивката, за 
трошковните и фондовите на раководството на сто-
панските претпријатија, донесени пред 1 јануари 1947 
година, објавена во бр. 106 „Службениот лист ФНРЈ" 
од 31 декември 1946 година, се поткрале полу наве-
дените грешки и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ ВО ЖИВОТ 
УРЕДБИТЕ ЗА ДОБИВКАТА, РАСПОДЕЛБА НА1 

ДОБИВКАТА, ЗА ТРОШКОВИТЕ И ФОНДОВИТЕ 
НА РАКОВОДСТВОТО НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА, ДОНЕСЕНИ ПРЕД 1 ЈАНУАРИ 1947 

ГОДИНА 

1) Во^л . 3 точ. 3, во четвртиот ред, треба да се 
бришат зборовите „и надпланската"; 

во истиот член и истата точка, во четвртиот и 
петиот ред, на место зборовите „ст. 2 Уредбата" да 
се стават зборовите „став 2 чл. 4 Уредбата". 

2) Во чл. 3 точ. 6, во четвртиот ред, на место 
зборовите „Фондот на раководството и надпланеката 
добивка" да се стават зборовите „На фондот на рако-
водството'од надпланската добивка". 

Од Претседателството на Владата ФНРЈ, 28 јану-
ари 1947 година. 

Претседателството на Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ, по извршеното сравнуење со извор-
ниот текст, установило оти во текстот на Законот за 
установуење правото на пензија и за пензионисање 
на државните службеници од 16 ноември 1946 година, 
објавен во „Службениот лист ' ФНРЈ" бр. 93 од 19 
ноемвр,и 1946 година, се поткрале долу наведените 
редакциски грешки и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВУЕЊЕ ПРАВОТО НА 
ПЕНЗИЈА И ЗА ПЕНЗИОНИСАЊЕ НА ДРЖАВ-

НИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Во почетокот на членот 24 на место зборовите 
„На пензионерите" да се стават зборовите „На ли-
цата". Исто така во третиот и четвртиот ред на место 
зборовите „на пензионерите неспособни" треба да се 
стави „на лицата неспособни", како и во вториот 
пасус, место зборовите „На таков пензионер" треба 
да се стави „На такво лице". 

Бр. 1. — Од Претседателството на Президиумот 
на Народната скупштина ФНРЈ, 16 јануари 1947 
година. 

Претседателството на Президиумот на Народната 
скупштина ФНРЈ, по извршеното сравнуење со извор-
ниот текст, установило оти во текстот на Одлуката 
за потврда, измените и дополнуењата во Законот за 
давање амнестија и помиловање, објавена во „Слу-
жбениот лист ФНРЈ" бр. 105 од 27 декември 1946 
година, се поткрала долу наведената грешка и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОТВРДА, ИЗМЕНИТЕ И 
ДОПОЛНУЕЊАТА ВО ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ 

АМНЕСТИЈА И ПОМИЛОВАЊЕ 

Во ст. 3 во петиот ред, наместо зборовите о,зако-
ните за народните републики" да се стави „законите 
на народните републики". 

Од Претседателството на Президиумот на Народ-
ната скупштина ФНРЈ, 28 јануари 1947 година. 

Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ, по изврше-
ното сравнуење со изворниот текст, установил оти 
во текстот на Решението за општиот сметковен фак-
тор кај државните угостителски претпријатија, обја-
вено во бр. 3 „Службениот лист ФНРЈ" од 10 јануари 
1947 година, се поткрале долу наведените грешки и 
дава следна 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕЊЕТО ЗА ОПШТИОТ СМЕТКОВЕН ФАК-
ТОР КАЈ ДРЖАВНИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА 
Во чл. 1 првиот ред на место „државен" треба да 

стои „сметковен", а во четвртиот ред на место збо-
ровите „20 (дваесет^)" треба да се стави „2 (два)". 

Бр. 278. — Од Стопанскиот совет на Владата 
ФНРЈ, 28 јануари 1947 година. 

О Д Л И К О В А Н И А 
ПРЕЗИДИУМОТ 

на Народната скупштина на Федеративна Народна 
Република Југославија 

врз основа членот 2 став 2 Законот за ордените 
и медалите ј-а одобруе Наредбата на Штабот на IV 
армија бр. 15 од 22 февруари 1946 година 

со која што се за осведочена храброст во народ-
ноослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водник Дробац В, Милан; I 
капетан Витас В, Душан; 
поручник Босанац С. Никола; 
потпор учинци: Опсеница Д. . Вујо и Тркуља А 

Симо; 
заставник: Кнежевић С. Душан; 
ст. водници: Дабо И Весељко, Кривокућа М. 

Саво и Симовић С Срећко; 
борац Мандић Р. Душан; 
поручници; Бан А. Анте, Беговић Р Живко, 

Мариновић М Анте, Невешчанин И. Божо и Сутло-
вић Л, Лука; 

п^поручници: Бујас В Јосип, Господнетић Ј. 
Никола, Лолић И. Дује, Мандић И. Јоцо и О д ^ и ћ 
Л. Ристо; ^ ' 

заставник Валерија М Иван; 
ст. водници: Срдић П Милан и Вукел.ић М: Дми-

тар; з 
водник Кекез Ј, Мате; 
мл, водник Милковић Ј. Иван; 
борци: Брајчи!^ VI, Мале, Доманчић А. Иван, 

Трго М. Филип и Вукелић Ђ, Милан; 
поручници: Бобић И. Мармо, Лепан И. Витомир 

и Старчевић Ј Вилим; 
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потпоручник Миловац Ј. Вилим; 
заставници: Деливине Д. Вељко и Орловић П 

грош; 
ст. водник Јајац А. Стипе; 
борац Иванчевић Д. Милан; 
потпоручник Цветковић Д. Радоје; 
поручници: Црница М, Анте и Искра С. Јосип; 
заставник Тадић Н. Илија; 
водници: Куртић П. Иво и Каве Т. Станислав; 
борац Медић С. Вељко; 
поручник Корце А. Франц; 
потпоручници: Ахмић И. Салци, Блажић И. Ја-

'нез и Ваупетић Ј. Иван; 
ст. водник Кирк Ј. Карл; 
борци: Арко И, Лудвик, Богатај Ф. Франц, Гру-

ден И. Франц, Мартић Ф. Франц, Твртковић Р. Ри-
фат. Стимец Ј, Јоже, Шинк А, Павел, Весел И. Јанко 
и Браничар Ј, Алојз; 

водник Гојак Ј, Јоже; 
борци: Павшић Ф. Цветко и Смоле И. Франц; 
поручник Мрвош С. Јово; 
заставници: Дотлић Н. Мица и Опсеница Д. 

Војин; 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водник Цветковић Д. Милан; 
мл, водник Палада И Свето; 
поручници: Лалић П. Мирослав и Сршен А, Ми-

лутин; 
заставници: Богичевић Р, Милутин, Брадетић А. 

Винко. Кордун М. Душан, Падован Ф. Франко, 
Житко Ф. Михо; 

водници: Кусансвић Ј Иво и Петрић Б. Стјепан; 
борци: Бакалин Ј1: Јуре, Боровић А. Владимир, 

Барала И Мијо. Криле В, Антон, Матулић И, Фране, 
Манце Ј Тома, Микуландра М РШзко, Мусин Л. Ан-
те, Ореб Н. Франко, Павић Ј, Јуре, Стосаљовић Д. 
Лука, Шокота Ј. Љубо, Рицов р Мирко, Реговић 
Л, Кзтица, Радић Д Петар и Ражић И Саво; 

заставници: Абрамић В Мар^о и Франкол Л, 
Станко; 

водник Скатарић К. Васо; 
мл водник Поје И. Владимир; 
десетар Јакшић П, Лет, 
Вукелић П Ђуро; 
бзрци: Божић Н Милан, Блажић Р, Маријан, 

Дункић М, Младен, Ђепина Ј. Владимир, Калембер 
Ј Милан, Кузманић И, Филип, Модрић А. Стипе, 
Рогељ П Рајко, Сусњић С, Богдан, Спрајцер А. Јо-
же, Шкугор Ј Мате и Унковић И Никола; 

поручник Јеричевић Ј, Митар; 
боран Мичић И Јошко; 
заставници: Кљаковић Ј. Ратомир, Лоренчин Ј. 

Ерсилио, Николац Л. Иван, Паић Ф, Марко, Сантини 
Г, Витомир, Томшић Ј, Јожеф и Војић И, Селим; 

-ст. водници: Црљен Ф. Петар и Ђико И, Иван; 
водници: Кренмер И, Л^ пот!, Петек Ј. Алојз и 

Житко Р. Рудолф; 
мл водник Милић А Живојин; 
десетар Бончина Ф Франц; 
Прегељ И Јанко: 

- борци: Вацар В Ла.до, бергинц Т. Алфонз, Би-
лоснић М Иван, Цигларић А, Антон, Цепак И. Ро-
ман, Цеј А Антон, Хреља А. Слободан, Јунаковић 
И, Јере, Караман И. Иван, Коњовод П. Миско, Ку-
мић А'. Иво, Корен Ф. Франц, Л апа јие Ф, Михаел, 
Малић И. Иван, Омћен Ј. Петар, Перхавец А. Алојз, 
Равнић А. Јосип, Талаја С. Божо и Врца Н. Никола; 

капетан Слапник Ј, Иван; 
потпоручник Пух Л. Ловренц; 
заставници: Кланцник И Франц и Зупанчић М. 

Мирко; 
ст. водник Знидартић Ј. Иван; 
водник Бритовшек И. ИваД; 
борци: Бенчина И. Иван, Филипић А. Иван, Јох 

Ф. Иван, Красник Г Змагомир-Саса, Марцеле Ј. Јо-
же, ,Ма цар ац 3. Душан, Пајнић Ф. Јоже, Пајнић К. 
Алојзиј, Иањек Ф, Алберт, Петровић М, Јанез, Ре-

шшшек А. Метод, Семен Н, Наце, Ветрих Ф. Фрањо-
Урош и Ву кал А. Марјана; 

ст. водници: Јер ма,н Ф. Јоже и Краљ Ј, Антов! 
водници^ Куми Ј. Карел и Мургељ Ј, Јосип; 
мл, водник Јенко Ј. Франц; 
борци: Берзан И. Иван, Деренчин Ф. Франц, Ло-

гар А. Андреј, На,дижавец В. Мирко, Прашњикар В. 
Виктор, Претставен Ф, Иван, Седао М. Матева, Са-
бадин А Јоже. Стариха Ј. Јоже, Стр ајвар И. Карол, 
Смид Ј. Леополд и Жумер Ј. Јанез; 

ст. водник Грбић М. Милан; 
водник Лутман А. Симо; 
борац Лемут А. Алојзиј. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
потпоручник Чивчија И. Томо; 
заставник Ракас Д. Јован; 
ст. водници: Мијатовић Д. Миле и Опачић Д. 

Раде; 
водници: Галић П Бранко, Лончар И. Милан, 

Сигу р Ф, Драган и Вукић С, Милош; 
мл. водници: Боројевић М Душанка, Глушица 

П. Милка. Крњајић С. Олга, Мијатовић М, Милош 
и Новаковић Л. Милан; В Ј 

борци: Бркић С. Ката, Боројевић М, Којо, Де-
дић С. Љубан. Цугар П. Дмитар, Јасић М Петар, 
Јовић О. Милан, Јовић О Живко Кораћ М, Никола^ 
Комленовић О. Стојан, Ловрић Ђ, Марко, Лемајић' 
С Илија. Малобатић П, Милош, Мркоња Ђ. Милан, 
Милц Ј, Рудолф, Ресановић М, Душан, Стојаковић 
П. Душан, Стетић Н, Милица, Шоштарић А. Данијел, 
П. Душан, Стетић Н, Милица, Шоштарић А, Данијел 
и Шарац Ј. Ђуро; с 

поручници: Етеровић 3. Вале, Стаматовић В. 
Ристо и Сапунар А, Зорислав; 

потпоручник Билић И. А-нте; 
заставници: Богетић Ј Витомир и Жижић А, 

Мирослав; 
ст, водници: Антић И. Десанка, Бобан С Марин, 

Новчић Ј, Бранко и Павлов Ј, Доминко; 
водник-Бубић Павица; , 
мл, водници: Мирковић М, Вилма, Родић Л Иво 

и Висковић А Никола; 
борци: Анђелић С Марија, Бего М, Анте, Цви-

тановић Б, Шиме, Делић А, Рамо, Ђикић С, Јосип, 
Фелц А, Изидор, Хочевар Г. Драго, Латин И, Славко, 
Минчић М. Божидар, Мичић И. Драго, Михатов Т. 
Роко, Милетић С. Стјепан, Нобило И. Донко, Палада 
Г, Јака, Зон ош Ј. Јосип, Перић Ф, Иван и Сила А. 
Владимир; 

ст водници: Грсковић Ј. Иван и Радуловић Н, 
Илија; 

водник Херо М Маријан; 
борци: Фрлан Ј Давор, Цигић И. Манда, Ивеља 

И Марин, К ар а в-ид а И. Ратко. Репанић А. Никола 
и Леденко М. Славко; 

ст, водник Бојић Н. Саво; 
борци: Цонић Ј, Дујо, Клаић П. Лука и Станић 

Ј. Ђуро; 
заставник Видовић Ј. Јевто; 
десетар Малетић М. Тихомир; 
поручник Валентинчић А, Емил; 
борци: Церар Ф. Игнац, Грцман Р, Алфонц, 

Крањц И Иван, Лутман Бранко, Окорн Ј, Јакоб, 
Подбрезник И, Рок, Пајкић Ф Јоже и Сламић Ф. 
Франц; 

ст. водник Церин Ф. Олга; 
борац Новак Ј Антон; 
мл. водник Дамјановић Г. Габријел. 

Бр. 461 
22 септември 1946 година 

Белград 

Секретар, Претседател, 
М, Перуничич, с. р. др И, Рибар, с. р, 
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ПРЕЗИДИУМОТ 
на Народната скупштина на Федеративна 

Народна Република Југославија 

на основа членот 2 став 2 Законот за ордените 
и медалите ја одобруе Наредбата на Штабот на IV 
армија бр. 16 од 3 март 1946 година 

со која се за осведочена храброст во народно-
ослободителната борба одликуат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 

борац Ерцеговац А Раде; 
капетани: Андрић Ж Јован и Мунишић Ј, Дејан; 
поручници: Бојић М, Драго, Буха М, Крсто, 

Ћембић Б. Милан, Драгаш Ђ Милан, Дарда Ј. Раде, 
/Ђурић Ј. Ђуро, Евјдић С. Неђо, Јовановић Л, Сто-
јан, Миловановић Ј, Пантелија, Млинаревић Ј. Јово, 
Милуровић С Томо. Петров А. Јосип, Плавша С. 
Стојан, Панђа С, Младен, Шаћировић М, Шабан, 
Волаш П. Млађен и Владо Л. Иња.ц; 

потпоручник Палија М Милан: 
капетани: Ожболт Ј. Фрањо и Луковић Ј, Петко; 
поручници: Јохн И. Адолф, Кнежевић Д, Душан, 

Рељзц Т, Максо и Жигић Н. Стево; 
потпоручник Јенгић М. Јосип; 
заставници: Јошић Т, Ђуро и Матаља Г, Бранко; 
десетар Лолић Казимир; 
борци: Безјак В Винко, Делић Ј. Лазо, Станић 

Сима и Волф Е. Емерик; 
поручници: Матијевић Б Миле, Ђујић И. Ду-

шан, ЈБјуштина М, Петар и Тлмац К. Хуго; 
потпоручници: Брујић С Мане и Милат М Ми-

ливој; 
заставник Станић К. Милан; 
борац Радовић Ђ, Милан; 
капетан Живковић Ђ. Душана; 
поручник Прајс Д. Ђоко; 
потпору чници: Цукров Д, Миро и Гел ић А, 

Петар; 
ст. водници: Сужањ М. Станко и Томић И. Да-

нило; 
поручници: Стандохар П, Марко и Вукић М. 

Борис; 
потпоручник Ђогас Ј. Јозо; 
заставник Поповић П. Стојан; 
ст. водници: Гргас С. Динко и Норсић П. Стине; 
борац Макарин М, Драго; 
капетан Карничник И. Игнац; 
поручници: Клеменчић И, Стане, Левец Ф.Франц 

и Розман А. Карел; 
потпоручници: Клобучар Ј. Антон и Завршник 

М. Мирослав; 
заставници: Берце Ј. Франц, Ламбић Ј, Иван и 

Калан М. Адолф; 
с.т. водници: Горишек Ј. Иван и Раваншек Ј. 

Стане; 
водник Тртник И. Стане; 
борац Лосица Ф. Франц; 
капетани: Соклић М, Иван-Реми и Бизјак С. 

Саво; 
поручници: Баровић Ф. Рудолф, Хумар И. Јоже 

и Зајц А. Франц; 
заставник Медле Ј, Франц; 
ст. водник Мавзони И. Јанко; 
борац Мартић И. Јанко; 
заставници: Јенко И. Ја,нез и Малигој К. Карло; 
водник Кершевац Ј. Изидор-Доре; 
борци: Говже Ј. Алојз, Хроватин Ј, Франц, Ко-

ве Ф. Карл, Крашевец В. Миливој и Зреац Ј, Франц; 
капетани: Кончар П Десимир, Зрнић Мића и 

Сажшншћ Ђ. Перица 
шоручнгашм.: Хумар М. Мактин, Комадина В. Ма-

те, Марковић Д, Милени и Платиша И, ЈЗогагак; 

оготпоручници: Орловић Ј. Стево и Треовћ Најнл 
Златко-Мустафа; 

ст. водници: Јакововић С. Васо и Климан Ф, Сло-
бодан; 

борац Арманда М, Марко; 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
поручник Локман Ј. Петар; 
капетан Ковач П Јаков; 

'мл. водник Вујичић Н, Гојко; 
борац Дворник М. Јосип; 
потпоручник Димитријевић Б. Јовица; 
ст. водник Грабар 3. Марица; 
водник Јакшић Ж, Маша, 
мл. водник Заниновић Д. Блаж; 
борци: Јовановић Д. Ранислав, Митровић Т. 

Богољуб и Бајагић С. ИлиЈа; 
ст. водник Трбовић Н. Душан; 
водници: Господнетић Ј, Петар и Перић А. 

Јосип; 
борац Пејновић Д Лука; 
заставник Драгичевић Мирко; 
борци: Барац М. Мартин и Скокна М. Никола; 
поручник Штимац И. Јосип; 
ст, водници: Дедејић Н, Ђорђе и Гостовић М. 

Никола; 
водник Маровић М, Раде; 
мл, водници: Девчић И. Мирена и Мрдуљас Ф, 

Марин; 
десетар Јуришић И. Никола; 
борци: Гргурић Ј, Антон и Скомрљ И. Мартин; 
ст. водник Корица С. Јово; 
в-одници: Бесир К. Петар и Буљан М. Мирко; 
мл. водници: Батинић Л. Јово, Регуљ А, Иван 

и Стијена М Душан; 
десетар Мустра М. Иван; 
борци: Колонђ^ић М Илија, Павичевић Б. Милан, 

Пролзсчић Ј. Мирко и Тинтар М Светозар; 
поручник Орехек А А т о н ; 

потпоручници: Гутић Д. Милан, Крен И, Даворин, 
Куми А, Антон и Лико зар Ф,, Франц; 

заставници: Авбељ Ф, Јанез, Јанежић А, Јоже и 
Шваб А. Антон; 

ст. водници: Божичник Ј Михаел, Јурак К. 
Алојз и Пухек М. Јанез; 

водник Шкрињар Ј. Јоже; 
борци: Богатај Ј. Винко, Јурца Ј. Јанко, Маролт 

А. Алоје, Мехле А. Антон, Ожбалт Ј, Иван и Сојзр 
А. Алојз; 

потпоручник Ребершак Ф Франц; 
заставник Преложник Ј. Винко; 
борци: Бабник Ф. Франц. Камникар А Петар, 

Хочрзер И, Иван, Папић Ј. Антон и Зорзут Ј, Јоже; 
заставник Липичар Ф Леополд. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
ст. водник Каиш И Анка; 
десетар Антић С Јован, 
поручник Томашић Љ Еуген; 
заставник Менарт Ф. Карел; 
ст. водник Север И, Габријел; 
мл. водници: Драгаш М. Нада и Гандини X. 

Соња; 
десетар Кунц К. Лудмила; 
борда: Бричић Т, Милка, Друзета И. Мате. Хај-

дер П. Зимка, Кнежевић-Ритм,ан Деса, Милетић И, 
Иван, Миховилч,евић И. Никица. Про лан И Милан, 
Русо И. Јелка и Радуловић Р. Жарко 

Бр, 462 
22 сетември 1946 година 

Белград 
Се.кретар, Пр-етседател^ 

М, Негу начин, с. р. др. И. Рибар, с. р. 



Страна 116 - Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ 

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ 
НАРОДНЕ НОВИНЕ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службениот лист ќа Народна 
Република Хрватска, во бројот 7 од 23 јануари 1947 
година об јаву е: 

Одлука на Устаеотворииот сабор на Народна 
Република Хрватска за прогласуење Уставот на На-
родна Република Хрватска. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговина" во бројот 4 од 22 јануари 1947 година 
објавев: 

Уредба за банковните сметки на добивката на 
државните стопански претпријатија од локално зна-
чење и нивните административно-операгавни рако-
водачи; 

Наредба за бројот, седиштето и териториалната 
надлежност на окружните и околиските судови на 
подрачјето на Народна Република Босна и Херцего-
вина; 

Наредба за бројот на судии на Врховниот суд, 
бројот на судии и судии-поротнИ,ци на окружните 
и околиските судови на подрачјето на Народна Ре-
публика Босна и Херцеговина како и за бројот на 
судии и судии-поротници кои што ке ги избираат 
поедини народни одбори за сите судови кај кои што 
териториалната надлежност на околискиот суд не се 
поклону е со тер ит о р палката надлежност на околи-
скиот народен одбор, 

Правилник за начин на исплата инвалидските 
пр ин а дл ежи о сти; 

Решење за стопата на добивката на државните 
угостителски претпријатија од републиканец зна' 
чење. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 31 од 15 ноември 1946 година објавуе: 

Закон за измена името на град Велес во — Титов 
Велес; 

Толкуење ставот II членот 3 Законот за измена 
л дополнуење на Законот за располагање со жи-
лника; 

Решење за отворање абитуриенски курс за школ-
ската 1946/47 година во град Скопје; 

Решење за отворање Занаетско школо во град 
Битола; 

Решење за одредуење рангот на Резбарското 
школо во Охрид; 

Решење за отворање Државно средно ветери-
нарско-зоотехничко школо во Скопје; 

Решење за отворање Прва државна апотека во 
град Тетово; 

Решење за отворање четириразредна гимназија 
Фо Гостивар и манастирот Свети Јован Бигорски; 

Решење за затворање петиот клас во оние непот-
полни гимназии дека нема достаточен број на запи-
шани ученици во тој разред; 

. Правилник за' организација и делокруг на Уре-
дот- и рефератот за рационирање. 

Петок, 31 јануари 1941 

С О Д Р Ж А Ј : 
Страна 

78. Уредба за привременото финансирање на 
државните потреби на Федеративна Нал 
родна Република Југославија и потребите 
на народните републики за период јануар 
март 1947 година — — — 106 

79. Правилник за пријавуење радио апарати 
и начин на нзплатуење радио претплата 106 

80. Напатствие за елементите од кои што се 
состои цената на градежните услуги на др-
жавните градежни претпријатија од општо 
државно значење — 107 

81. Решење за пресметана непредвидената до-
бивка кај работите за кои што не е било 
возможно да се утврдат нормите ,на тро-
шковните на државните градежни претпри-
јатија од олштодржавно значење — — — 108 

82. Решење за постапите на општите трошкови 
на градилиштата и трошковите на управата 
и продавачката како и за постоците на доч 
даците на бруто плата на работната сила 
во цените на градежните услуги на држав-
ните градежни претпријатија од општодр-
жавно значење 109 

83. Решење за средниот постоток на планската 
добивка з? Фондот на раководството 'на ру-
дарските и индустриските претпријатија — ПО 

84. Решење за постотокот за рационализација 
на работењето и подигањето нивото на кул-
турното тргуење - — — — 110 

85. Решење за одлагање заклучуењето на ра-
ботните книги за 1946 година до донесуење 
повторна одлука — — — — — 111 

86. Решење за завршетокот репатриацијата на 
државјаните на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија од Италија — - 112 

Исправка на Законот за народната милиција 112 
Исправка на Уредбата за единствени цени — 112 
Исправка на Уредбата за трошковите и добив-

ката на државните угостителски претпри-
јатија — — — — — — — — — — 112 

Исправка на Уредбата за Фондот на раковод-
^ ството на претпријатијата (Фонд на рако-

водството) и Централниот фонд на прет-
пријатијата (Централен фонд) на државни-
те рударски и индустриски претпријатија 
од сојузно и републиканец значење — — 1131 

Исправка на Наредбата з епровсдуење во жи-
вот уредбите за добивката, расподелба на , 
добивката, за трошковите и фондовите на 
раководствата на стопанските претприја-
тија, донесени пред 1 јануари 1947 година 113 

Исправка на Одлуката за потврда, измените и 
цополнуењата во Законот за Јавање амне-
стија и помиловање — 113 

Исправка .на Законот за установуење правото 
на пензија и за пензионисање на државните 
службеници — 118 

Исправка на Решењето за општиот сметковен 
фактор кај државните угостителски прет-
пријатија и з 
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