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484. 
У К А З 

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот 
Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го про, 
гласуе Законот за потврда и измени и дополнуења 
на Законот за уредуење и работење на: кредитниот 
систем од 26 октомври 1945 година, кој што на осно* 
ва овластуењето од членот 136 Уставот го донеле' 
законодавните одбори на Сојузното векје и Векјето 
На народите на Народната скупштина ФНРЈ, а ко ј 
гласи: 

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ ИДОј^ОЛН^Њ" А НА ЗА-
КОНОТ ЗА у р и т № Ш Ш Ћ ^ Ш Ш М НА КРЕ* 

ДИТНИОТ СИСТЕМ ОД 26 ОКТОМВРИ 
1 Ш ГОДИНА 

Законот за уредуење и работење на кредитниот 
систем од 26 октомври 1945 година се потврдуе со 
измените и дополнуењата направени во овој закон, 
така Да неговиот изменет и пречистен текст гласи: 

З А К О Н 

за уредуење и работење на кредитниот систем 

ГЛАВА I 

УВОДНА ОДРЕДБА 

Член 1 
Кредитниот апарат на Федеративната Народна" 

Република Југославија го сочинуат државни (со-1 

јузни, републикански и месни), кооперативни и ири* 
©атни банкарски и осигурителни претпријатија. 

ГЛАВА II 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Концентрација на паричните средства 

Член 2 
При обивањето Односно давањето одобруваа з ! 

оснивање кредитни претпријатија првенствено ке се 
води сметка за тоа Да се образу ат финансиски јаки 
кредитни претпријатија. 

Максимално искористуење на слободните средства 

Член 3 
1) З а да би можеле слободните народни парични 

средства вложени во кредитниот апарат да се иско* 
растат до крајна »терка за кредитирање државата 
и народното стопанство, целиот кредитен апарат ке? 
баде организиран тт м е ш е н а милост. , 

2) Народната ба« ;:а на Ф е д е р а л н а т а Народна 
Република Југославија како и републиканците банки 
за краткорочен кредит се должни преку одобруења 
кредити на кредитните претпријатија да Ја обезбедат 
нивната ликвидност. 

Концентрација на долгорочните средства и економ 
миоање со нив 

Член 4 
1) Долгорочни парични средства можат да се 

употребуат само за долгорочни кредитиран^ и пла,-
смани (особено за потреби на инвестиции). 

2) Министерот на финансиите ФНРЈ со своите • 
решења утврдуе кои средства се сметаат за долго* 
рочни. 

3) Со сходни мерки ке се спроведе долгорочните 
средства да се вложуат во долгорочни пласмани и 
особено да се концентрират во претпријатијата за:; 
долгорочен кредит, односно да се вложат во долго-
рочни државни или од државата гарантирани хартии* 
од вредност. 

Нега на штедната и плакјања без употреба 
готовина 

Член 5 
1) На негата и ширењето смислата за штедња во 

сите видови има да се посвети постојана грижа. 
2) Во цел на еконо^исање паричните средства 

во оптечуење, а заради чување вредноста на нацио-' 
полната валута како и на полесно об^збедуење лик* 
видноста на кредитниот апарат, ке се врши, каде што 
е тоа возможно, плакјање без употреба готовина, 

Утврдуење на кредитниот план 
Член 6 

1) За да би можеле правилно да се задоволат 
(потребите на државата и на народното стопанство 
за кредит, Министерот на финансиите ФНРЈ го утвр* 
дуе, во согласност со Претседателот на Сојузната 
планска комисија, кредитниот план за одреден пе-
риод на време, 

2) Планот се изработуе спрема срочноста н а по* 
требните кредити и расположивите средства. Во цел 
на извршуење кредитниот план во него се утврдуе 

опреку кои кредитни претпријатија се врши присо-
бирана на средствата и кредитирањето. 

3) Доколку кредитните средства шрисобрани на 
територија на една народна република ги прем-иггуат 
потребите на таа народна република одредени со" 
планот, вишокот ке се употреби на под миру ење кре-
дитните потреби на финансиски послаби народни ре-
публики. 

Советодавен кредитен одбор 
Член 7 

1) Министерот на финансиите ФНРЈ ќе образу* 
при Министерството на финансиите ФНРЈ Совето-
давен кредитен одбор. _ 

2) Поблиски одредби з а делокругот на Совето-
ладниот кредитен одбор, од неговиот состав и за п о -
стапката по која што ке̂  се работи ке пропише Ми* 
ни етерот на финансиите ФНРЈ. 
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ГЛАВА III 
УРЕДУЕЊБ НА КРЕДИТНИОТ АПАРАТ 

А. Државен сектор 
а) Сојузни кредитни претпријатија 

Член 8 
1 ) СОЈУЗНИ кредитни претпријатија се: 
Народната банка. ФНРЈ; 
Поштенската штедилница ФНРЈ; 
Државната инвестициона банка ФНРЈ; 
'^оперативната и поледелската банка ФНРЈ; 
Индустриската, банка ФНРЈ; 
Занаетската банка ФНРЈ; и 
Државниот осигурителен завод ФНРЈ, 
2) Нови сојузни кредитни претпријатија се о б и -

ваат со закон. 
Народна банка ФНРЈ 

Член 9 
1)1 Делокругот на Народната банка ФНРЈ е осо* 

Јено: 
а) да ја чува вредноста на домашната валута; 
б) да издава 'новчаници; 

в) да прима улози на жиро или текукји сметки 
со исплата на барање или со отказ, како и на благај-
нички записи; 

г) да кутуе и продава злато, девизи и стран-
ски валути; 

д) да го оргакизуе (платниот пролет и да биде 
пресметковно средиште за платниот промет во зем-
јата и со иностранството; 

тј) да статуе во промет државни ковани пари; 
е) да врши благајничка служба во државата; 
ж) да одобруе краткорочни кредити; 
з) да ги концентрира слободните краткорочни 

парични средства; 
и) да се грижи за ликвидноста на домашниот 

кредитен апарат. 
2) Освен преку своите филиали, Народната бан* 

ка ФНРЈ по потреба работи и преку републикан-
оките претпријатија за краткорочен кредит. 

Поштенска штдилница ФНРЈ 
Член 10 

1) Делокругот на Поштенската штедилница 
ФНРЈ е особено: 

а) Да организира и присобира народни уштеди; 
б) да прима улози на чековни сметки; 
в) да организира платни (исплатни и вирман-

ски) промет поему поштенските установи во земјата 
и во иностранството; 

г) да врши благајничка служба за државата; 
д) да за сметка на државата врши служба по 

државните зајмови; 
гј) да ги ломбардуе државните хартии од 

вредност и вара-нтите на домашните јавни складишта; 
е) да есконтуе краткорочни државни хартии 

од вредност, купони и извлечени хартии од вред-
ност; и 

ж) да купуе и продава за своја и тугја сметка 
хартии од вредност, 

2) Поштенската штедилница ФНРЈ вишковите на 
средствата што ги преминуат потребите на нејзи-
ната благајничка служба ги пласира спрема кредит-
ниот план (чл. 6), 

3) Поедини работи од ст, 1) на овој член за 
Поштенската штедилница ФНРЈ покрај -нејзините фи«1 

лиали и пословници ги вршат сите »поштенски устано-' 
ви во земјата, по прописите што ги донесуе Мини* 
етерот на финансиите ФНРЈ во согласност со Мини-
стерот н а поштите. Во вршењето на оваа служба 
поштите и се непосредно подредени на Поштенската 
штедилница ФНРЈ. 

Државна инвестициона банка ФНРЈ 
Член II 

I) Досегашната Државна хипотекарна банка го 
мењава називот во „Државна инвестициона барка 
ФНРЈ". Нејзиниот делокруг е нарочно: 

а) да концентрира долгорочни средства во 
земјата особено јавни фондови, одредени делови на 
работни резерви на осигурителните претпријатија и 
установи за социалното осигуруење, одредени делови 
на улози на штедња и останатите депозити ка ј 
другите кредитни претпријатија (чл. 4), како и суд-
ски и административни депозити и пупилни улози*,' 

б) да издава заложници и обвезници; 
в) да прима улози; 
г) да одобруе долгорочни и среднорочни осо«, 

бено инвестициони зајмови (како што се: за креди-' 
тирање државните инвестициони работи, индустрии 
ските и рударските инвестиции, пловните објекти, 
како и приватните градежни дејности); 

д) да одобруе дополнски краткорочни зајмови 
на должниците кои што ги кредитира долгорочно 
или среднорочно. 

2) Државната инвестициона банка ФНРЈ ги уло-
жуе привремено слободните средства во Народната 
банка ФНРЈ 

3) Министерот на финансиите ФНРЈ може, со 
исклучение од прописите на точ. а) ст. 1 од овој 
член да го довери ракуењето на поедини јавни фон* 
дови, наменети на' посебни стопански гранки, на оние* 
сојузни кредитни претпријатија кои што се специј-
ализирани за кредитирање односната стопанска 
гранка, 

Кооперативна и поледелска банка ФНРЈ 
Член 12 

Делокругот на ^ о п е р а т и в н а т а и поледеленот« 
бгнк а ФНРЈ (понапред Привилегована аграрна банка)1 

е особено: 
а) да го кредитира земјоделското и градското 

кооперативно стопанство во општо како и устало* 
вите и претпријатијата што работат со стопанство^ 
то; и 

б) да присобира- парични средства* првенствено1 

од ^оперативниот и поледелскиот сектор на стопан-, 
ството. 

Индустриска банка ФНРЈ 
Член 13 

Делокругот на Индустриската банка ФНРЈ е 
особено: 

а) да ја кредитира индустријата и рударството; 
б) да ги кредитира сојузните трговски прет«' 

прифатија кои што работат со индустријата и Р'У-' 
дарството; и 

в) да присобира парични средства, првенствено 
од индустрискиот и рударскиот сектор на стопан-' 
ството. 

Занаетска банка ФНРЈ 
Член 14 

Делокругот на Занаетсќата банка ФНРЈ е осо* 
бено: 

а) да го кредитира занаетството, првенствено 
преку кооперации^ , и 

б) да присобира парични средства, првенствено 
од занаетскиот сектор на стопанството. 

Државен осигурителен завод ФНРЈ 
Член 15 

1) Досегашниот Државен завод за осигуруење и 
реооипуруење го мењала називот во „Државен оситу-
рителен завод ФНРЈ". Неговиот делокруг е особено: 

а) да го осигура против пожар и други ризици 
сиот државен и останатиот јавноправен имот; 

б) да ги спроведуе сите обвезни осигуруења, 
освен социадното (работничко-на^ештеничкото). кака? 
и да ги врши другите осигуруеша, против сите видо* 
ви ризици; и 

в) да врши реосигуруење по сите работи на1 

осигуруењето во земјата и инострамет®ото, 
2) Државниот осигурителен завод ФНРЈ ги вло* 

жуе долгорочните средства од своите технички м 
други резерви првенствено во Државната инвест«« 
пиона банка ФНРЈ односно во долгорочни харт«* 
од вредност (чл. 4), 
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'Организација на сојузните кредитни претпријатија 
Член 16 

1) Сите членови на раководствата на сојузните 
кредитни 'претпријатијата, чиј сопственик во потпол-
ност е државата, ги поставуе Министерот на финан-
сиите ФНРЈ спрема прописите за нивното уредуење. 
К а ј сојузните кредитни претпријатија, чиј д е л и м е 
чен сопственик е државата, Министерот за финан-
сиите ФНРЈ ги постаЕуе оние членови на раковод-
ствата кои го претставуат делот на главницата кој 
и отрииагја на државата, државните установи и др-
жавните претпријатија. 

2) Кредитните 'претпријатија можат по потреба, 
а спрема својот делокруг, да осниваат филиали, во-
де јкји сметка да не се осниваат излишни работни 
единици кои што ја поскапуат режијата. Каде што 
е возможно, сојузните кредитни претпријатија ке се 
служат з а своите работи со мрежа на филиали на 
републиканците кредитни 'претпријатија и месните 
кредитни претпријатија. Оснивање и укинуење фили* 
елите »одлежуе на согласност од Министерот на фи* 
намените ФНРЈ, доколку со законски прописи не е 
инаку одредено. 

3) Кај сојузните кредитни претпријатија (чл. 8), 
вр чијот капитал покрај државата участвуат и при-
ватни лица, може државата да го откупи участието на 
приватните лица со исплата номиналната вредност на 
нивните акции која што ке биде утврдена по извр* 
шеназа варолизација и пресметаното на обвезите 
во смисла на посѓоекјите »прописи. Прописи за ова 
донесу е Владата ФНРЈ чо предлог на Министерот 
на финансиите ФНРЈ, 

6) Републикански кредитни претпријатија 
Член 17 

^ Републикански кредитни претпријатија се оние 
чи јата главница во потполност или делимично при-
Љгја шш аарод0ата република, а се од општо значе-
ње за таа народна република. 

Член 18 
Републиканските кредитни претпријатија се од 

краткорочен тил. Нивниот задаток е да ги задоволуат 
оние кредитни »потреби кои што не ги покриваат 
сојузните кредитни претпријатија. Нивниот делокруг 
е особено: 

а) да присобираат краткорочни (јавни и при-
ватни) 'Одрични сре детеа на своето подрачје; 

б) да организира платни промет на своето- по-
драчје; 

в) краткорочно да го кредитираат прометот 
»а имотите и другите стопански дејности од локален 
карактер; 

г) да ги кредитира и да бидат финансиска цен-
трала за приватните и државните месни кредитни 
претпријатија на својата народна република; 

д) краткорочно ди ги кр едитораат органите на 
државната власт и државната управа на народната 
република, автономните покраини и автономните об-
ласти, како и административно-териториалните еди-
ници; 

гј) да Ја вршат должноста на подрачните ор-
гани на Народната банка ФНРЈ; 

е) да ги вршат работите на сојузните кре-
дитни претпријатија како комисионер^ 

Член 19 
1) Републиканците кредитни претпријатија мо-

жат да се осниваат само со закон на народната ре-
публика по предлог на министерот на финансиите 
На односната народна репу блика а со согласност на 
Министерот на финансиите ФНРЈ, со делокруг И 
ур е дуење со кој што овој е согласен. Во една народ-
на република постои по правило само едно репу* 
бликанско кредитно претпријатие. Републиканците 
кредитни претпријатија ке награда* најширока мре-
жа на филиали, кои можат да се основаат само еа 
ЈЅР.етходна согласност на Министерот »а финан-
сиите ФНРЈ, 

2) Сите членови на раководствата на републи-
к а н ц и т е кредитни (претпријатија чијата главница во 
потполност им припаѓаа на народната република ги 
поставуе министерот на финансиите на народната 
република спрема прописите за уре,дуење на овие 
претпријатија. Ка ј републиканските кредитни (прет-
пријатија мијата главница делимично и припагја на 
народната република министерот на финансиите на 
народната република ги поставке оние членови на 
раководствата кои го претставуат делот на главни-
цата кој што и горипагја на народната република, 

3) Министерот на финансиите ФНРЈ врши над* 
зор над работата на овие претпријатија преку сво-
јот делегат. 

в) Месни кредитни претпријатија 
Член 20 

Месни кредитни претпријатија (градски или ме-
сни народни штедилници) се оние чи јата главница во 
потполност или претежно му ирипагја на градскиот ' 
одношо месниот народен одбор. 

Член 21 
1) Делокруг на месните кредитни претпријатија 

е особено: 
а) да Ја организираат народната штедња и да 

присобираат уштеди; 
б) да ги концентрира слободните краткорочни 

средства на органите на државните месни власти и 
на управата како и на државните пресни претпри-
јатија; 

в) да ги кредитира грагјаните на своето место; > 
г) краткорочно да ги кредитира органите на ј 

државните месни власти и управата како и држава | 
ните месни пр таир и јетија; ј 

д) за органите на државните месни власти и ! 

управата како и за државните месни претпријатија ' 
да вршат благајничка служба и банкарски работи. 

2) Месните кредитни претпријатија се потпираат 
во1 своето краткорочно работење на република«око-
то кредитно претпријатие, а во своето долгорочно 
работење на најблиската филиала на Државната ин-
вестициона банка ФНРЈ, 

Член 22 
1) Месните кредитни претпријатија можат да се 

осниват само по о д о б р е њ е на министерот на фи-
нансиите на односната народна република, а со прет-
ходна согласност на Министерот на финансиите 
ФНРЈ, со делокруг- и уредуење со кој што овој ке 
се согласи. 

2) Сите членови на раководствата на месните 
кредитни претпријатија* чијата главница му припагја 
во (потполност на градскиот односно месниот наро-
ден одбор, ги поставуе овој одбор т р е м а прописите 
за уредуење на овие претпријатија. Кај месните кре-
дитни претпријатија во чи јат а главница делимично 
у т с т в у е градскиот односно месниот народен одбор 
овој одбор ги поставуе оние членови на раководи 
ствата кои го п р е т с т а в а т делот на главницата кој 
му припагја на одборот, 

3 ) Надзор над овие претпријатија В Р Ш И министе-
рот на финансиите на народната република преку 
својот делегат. 

г) Општи одредби за државните кредитни 
претпријатија 

Член 23 
Постоекјите кредитни претпријатија од држав« 

ниот сектор (чл 8 до 22) можат да се укинуат или 
соединуат со решење на Владата ФНРЈ, по предлог 
на Министерот на финансиите ФНРЈ. 

Член 24 
1) За сите обвеза на државните кредитни прет-

пријатија гарантира државата. 
2) ОбвезнипЈите, заложниците и благајничките за-

писи што ги издаЈваат државните 'Кредитни претпри-
јатија се сметаат во се »ако државни хартии ОД 
вредност. 

3) За државните кредитни претпријатија че ва* 
жат прописите за државното сметководство. 
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Член 25 
1) Пред судовите и другите органи на народна, 

та власт државните кредитни претпријатија ги за« 
стапуат нивните овластени службеници во сите 
правени работи, па и вз оние за кои што е прописа-
но застапуење преку адвокат. 

2) Во сите спорни случаи во кои што држав-
ните кредитни претпријатија се појавуат како ту-
жител или тужен, е надлежен судот во местото на 
нивната централа односно филиала. 

Член 26 
1) Книгите и сметките, како и изводите од кни-

гите, картотеките и сметките на државните кредитни 
претпријатија, имааат доказна сила на јавни доку* 
мен ти. 

2) Со документите за долгот даден на државни« 
те кредитни .претпријатија со извод од книгите, кар. 
тат е ките или сметките се признава извршниот наслов. 

3) Сите споредни барања на државните кредит-
ни претпријатија имаат ист ред .на наплата како и 
главното барање, без оглед на вре^е од кога поте-
ч а т и без оглед да ли се укнижени. 

4) Кај сите јавни продавачка кои се вршат на 
барање државните кредитни претпријатија можат 
овие претпријатија сами да извршат процена на 
недвижностите и другите имоти што се продаваат со 
Уавна (продавачка. 

5) Државните кредитни претпријатија како по-
нудуачи на јавните продавачи се ослободени од по-
лагање кауција. 

6) Државните кредитни претпријатија можат да 
вршат амортизациона постапка по нестанатите уло-
жени и депозитни книшки, исклучително од општите 
прописи за тоа на начин кој што ке »пролише Мини-
стерот на финансиите ФНРЈ. 

7) Во случај на смрт на улагачот, на сожтве* 
ликот на чековната сметка или на оставачот можат 
'државните кредитни претпријатија непосредно на ли* 
џето кое ги подмирило трошковите за лекуење и по-
гребот да го издадат покојниковиот улог и остави-
в т е до износите на предвидените организациони 
прописи на односното државно кредитно прет-
пријатие. 

Б. Кооперативен сектор 
Член 27 

1) Кооперативни кредитни претпријатија се кре-
дитните и осигурителните кооперации како и нивните 

. работни сојузи. 
2) Задаток на кооперативните кредитни прет-

пријатија е да преку соработуачка и взаемност ги 
задоволуат кредитните потреби на своите членови. 

Член 28 
1) Делокруг на кредитните кооперации е осо-

бено: 
а) да преку ^оперативните удели и со присо-

бирана уштеди стваарат средства за работа; 
б) да преку образуење на кооперативни фон-

дови ствараат колективен капитал; и 
в) да на своите членови одобруат зајмови. 

2) Кредитните кооперации и пишите сојузи 
добиваат, на основа на колективните кредитни спо-
собности на своите кооператори, дополнски средства 
за работа од државниот кредитен сектор, преку кре-
дитите од Коопер ативеагга и полед ефеката банка 
ФНРЈ односно Заплетената банка ФНРЈ. 

3) Кредитните кооперации и нивните сојузи ке 
ги (предаваат вишковите на средствата на Коопера-
тивната и поледелската банка ФНРЈ односно на За-
наетската банка ФНРЈ. 

Член 29 
1) Делокругот на осигурителните кооперации е 

да ги осигуруат своите членови и нивниот имот во 
границите на дозволата за работа издадена од Ми-
нистерот на финансиите ФНРЈ. 

2) Осигурителните кооперации се должни долго-
рочните средства од своите технички и останати ре-

зерви да ги вложуат, покрај дозволените пласмани 
(на пример во згради), првенствено во најблиската 
филиала на Државната инвестицона банка ФНРЈ од-
носно во долгорочни хартии од вредност (чл. 4). 

3) Дозволите за работата на постоекјите осигури-
телни кооперации имаат да се ревидираат, со тоа да 
се дозволи работа само на оние осигурителни коопе-
рации кои можат корисно да послужат на народното 
стопанство. 

Член 30 
^оперативните кредитни (претпријатија ке се ор« 

гзнизират така да бидат просторно што поблизу до 
своите кооперации, да бидат така финансиски јака 
да можат да ги доволат кредитните потреби на сво-
ите членови и за себе да обезбедат стручна работна 
сила. 

В. Приватен сектор 
Член 31 

Приватни кредитни претпријатија се банки и 
осигурителни претпријатија на кои што сопственици-
те се во потполност приватни лица, како и на оние 
на кои што сопствениците се делимично приватни 
лица, а не се сојузни (чл. 8), републикански (чл. 17), 
ни месни државни кредитни претпријатија (чл. 20). 

Член 32 
Делокругот на приватните банки е особено: 
1) да собирааат слободни парични средства; и 
2) да го кредитираат стопанството, а особено 

неговиот приватен сектор. 
Член 33 

1) Делокругот на приватните осигурителни прет-
пријатија е да во границите на дозволата за работа 
издадена од Министерот на финансиите ФНРЈ да вр-
шат работи на осигуруење сите сорти ризици, сем 
оние кои со посебни промиси се резервисани исклу-
чиво за државниот осигурителен завод ФНРЈ. 

2) Приватните осигурителни претпријатија се 
должни долгорочните средству, од своите технички 
и останати резерви да ги вложуат, покрај дозволени-
те пласмани (на .пример згради), првенствено во нај* 
блиската филиала на Државната инвестициона банка 
ФНРЈ односно во долгорочни хартии од вредност 
(чл. 4). 

Член 34 
1) Приватните банки и осигурителните /претпри-

јатија можат да работат само ако имаат дозвола за 
работа од Министерот на финансиите ФНРЈ, Ова 
исто важи и за нивните филиали. 

2) Дозволите за работа на постоекјите приватни 
банки и осигурителни (претпријатија имаат да се ре-
видираат, со тоа да се дозволи работа само на оние 
претпријатија кои можат корисно да послужат на 
народното стопанство. 

3) Кредитните претпријатија основани под оку-
пацијата како и филиалите на иностраните кредит-
ни претпријатија кои што под окупацијата се^ обра-
зуени на југословенската државна територија, до-
колку досега не се ликвидирани, ке ликвидираат по 
прописите за ликвидација на приватните кредитни 
претпријатија. 

ГЛАВА IV 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
1) Назив на банка можат да носат во своето име 

само кредитни претпријатија. 
2) Назив на штедилница можат да носат во сво* 

ето из^е покрај Поштенската штедилница само месни 
др ж авни кр едитни пр етири ј атија. 

3) Назив на кооперација можат да носат во сво-
ето име само оние кредитни претпријатија кои што 
се основани по Основниот закон за кооперациите. 

Член 36 
За шрекршуење прописите на овој закон како и 

правилникот. еаЛтсшијата* наредбите и решената 
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донесени на основа на овој закон може Министерот 
на финансиите ФНРЈ Д а им изречуе казна на кредит-
ните претпријатија и на другите одговорни лица до 
динари 1,000.000. Покрај тоа можат да се конфискуат 
стварите што се предмет на прекршуењето. 

Член 37 
1) Спроведуењо н а овој закон се става во дол-

жност На Министерот на финансиите ФНРЈ. Мерки-
те во оваа цел како и во цел на правилно работење 
и упростуење работа на кредитниот апарат и уредуе-
ње и поарнуење приликите во областа на кредитот 
и осигуруењата ке ги (пропише Министерот на фи* 
шиените ФНРЈ, со правилници, напатствија, наредби 
и решења. 

2) Министерот на финансиите ФНРЈ може со сво-
ите решења овластуењата од претходниот став да ги 
пренесе на министрите на финансиите н а народните 
републики, одредуеЈкји го при тоа обемот на прене' 
сените надлежности. 

3) Со мерките со кои се регулира работата на 
приватните кредитни претпријатија имаат да се обез-
бедат интересите на народното стопанство, на држа-
вата, улагачите, осигурениците, останатите поверите-
ли и акционери. 

Член 38 
Се овластуе Министерот на финансиите ФНРЈ да 

може во границите на овој закон со своите правил-
ници да пропише уредуење и работење на државните 
кредитни претпријатија. 

Член 39 
1) Со влегуењето во сила на овој закон преста-

нуат да важат сите прописи кои што со него се во 
противност. 

2) Правните прописи за уредуење на државните 
и самоуправните кредитни претпријатија, кои што 
важеле до 6 април 1941 година, ке се применуат, до* 
колку не се во противност со »прописите на овој за-
кон, до донесуење правилник во смисла на прописите 
ед претходниот член. 

Член 40 
Овој закон влегуе во сила со денот на објавуе-

њето во „Службениот лист на Федеративната Народ-
на Република Југославија". 

У. бр. 431 
21 август 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, 

Миле Перуничич, е. р. 
Претседател, 

др. Иван Рибар, е. р. 

485. 
У К А З 

На основа членот 74 точка 6 и членот 136 Уста-
вот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го 
прогласе Законот за потврда и измени и дополнуења 
на Законот за таксите од 2 септември 1945 година, 
кој на основа овластуењето од членот 136 Уставот 
го донеле законодавните одбори на Сојузното в ек је 
и В т ј е т о на народите на Народната скупштина 
ФНРЈ, а кој гласи: 

ЗА ПОТВРДА И ^ Ш ^ г а ^ Ј ^ Ш Ш П У Е Њ А НА 
зштт^кЛЛ^шЕ 

Законот за таксите од 2 септември 1946 година 
(„Службен лист ДФЈ" бр. 71 од 18 септември 1945 
година) се потврдуе со измените и дополнуењата 
»апршеии во овој закон, гака да неговиот изменет 
ц пречистеа* текст гласи: 

* Закон за таксите 
Член 1 

(1) Во корист на државата се наплату ат такси:1 

1) на сите пишани претставки и прилози со Л в 
упатени одржаните органа Државните стопански 

претпријатија не се сметаат како државни органи во 
смисла на овој закон; 

2) на сите писмени сведочам тв, а и уверења со 
кои што, било од страна на државните органи било 
од приватните лица, се потврду ат некакви особини, 
односи или отпстојателства; 

3) на се друго предвидено во тарифата на овој 
закон. 

(2) На свадоч жетвата и уверената кои што ги 
издаваат приватните лица таксите се плакјаат само во 
случај кога се употребу ат пред државните органи, 
и тоа во височината на соодветните такси кои што 
се плакјаат за сведочаества и уверења издадени од 
државните органи. 

Член 2 
^ Височината на таксата одредена е во тарифата 

која што чини составен дел на овој закон. 

Член 3 
(1) Ако претставката содржи повекје предмети 

кои што предазвикуат различити постапки, се плакја 
онолкав^ такса колку што има предмети. Кога една 
претставка содржи еден предмет, а ја поднесу ат по-
векје лица, се плакја една такса. 

(2) Кога државниот орган издава едно уверење 
за повекје сродни особини, односи или опстојател-: 
ства се плакја една такса. 

Член 4 * 
Во документите кои што се издаваат без наплата 

на такса тора да се означи на чие барање и во која 
цел се издаваат, како и да не смеат да се употребат 
во други цели. 

Ослободуења 

Член 5 
Од плакјање такса се ослободуат: 
1) државни надлештва и установи (но ве и др-* 

жалните стопански претпријатија); 
2) дипломатски и конзуларни претставници на; 

странски држави во дипломатски и конзуларни ра-' 
бс ти по взаемноста; 

3) сиромашни лица, т. е. лица кои што не плакјат 
повекје од 100.— динари годишен непосреден данок; 

4) воени обвезници во сите ствари кои што про-
излегуат од воената должност; 

5) инвалида во сите ствари кои што се во врска 
со инвалидските примања, како и лица кои што при-
маат разни поткрепи и помошта во постапката за 
добивање на поткрепи и помошти. 

Член 6 
Не се плакја тажеа во следните предмети: 
1) на претставки поднесени во јавен интерес; 
2) на уверење за сиромаштво и на молби за до-

бивање тие уверења; 
3) на клаузули за извршноста на пресудите и ре-

шената; 
4) на сите акти и процесни работи врзани за ре-

гулирање на службенички^ статус на активните 
службеници и работници во државната служба и ре-
гулирањето на пензијата; 

5) на сите претставки со кои што се бара -вра-
ќањето на платените давачки, доколку барањето ке 
се покаже како основано; 

6) на исправки на неуредни административни и 
судски одлуки, како и на претставки упатени во оваа 
смисла; 

7) на решења и уверења со кои што се признава 
или потврдне стручно знаење или квалификација; 

8) на лекарски уверења кои што им се издаваат 
ца ученици, државни службеници, работници и на« 
мештеници заради правдање на изостанок од школо, 
служба или работа. 
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Наплати на доксата 
Член 7 

Наплата на таксата се врши унапред, и тоа во 
таксени марки!. Министерот на финансиите ФНРЈ 
може на пропише отстапуење од оваа одредба. 

Член 8 
Плак јање таксите уназад се врши во случај од 

точката 5) чл. 6 на овој закон и во случаи кои што 
ке ги пролише со правилник сојузниот Министер иа 
финансиите. 

Член 9 
Во случај да писмената кои што подлежуат на 

плакјање такса по овој закон им стасаат на држав-
ните органи преку пошта без такса или со недоста-
точна такса, ке се повика подносителот да ја плати 
односно доплати таксата бо срок од 15 дена сме* 
та јк ји од денот на урамуењето позивот. Ако подно-
сителот по ова не постапи, ке се смета ота писменото 
не го ни поднел. 

Член 10 
При издавањето на ма какво пламено или вр-

шење на некаква работа или потврда, сите државни 
органи се должни да го означат ш н о с о т на таксата 
и тарифниот број по ко ј што се таа наплату«. 

Застарелог 

Член I I 
Наплата на таксите клио и правото н»а повра-

ћ а њ е на пов ок је наплатена такса »е »ает ару е. . 

Таксени вредности 

Член 12 
На државата и припаѓаа исклучително право на 

нара богу ење и продаваше таксени марки и други 
таксени вредности. 

Таксени вини и казни 

Член 13 
Лице кое што прави или протура лажни таксени 

марки и други таксени вредности, ке се казни по 
прописите на Кривичниот закон како и фалсифику-. 
ењето на пари. 

Член 14 
Лице кое што ке употреби или протури ве кј е 

поништени или употребени таксени шарки и други 
таксени вредности ке се казни со лишуење од сло-
бода од 30 дена до 1 година и со парична казна од 
500 до 20.000 динари. 

Член 15 
Покушај на дело од чл. 13 и 14 «а овој закон ке 

се казни со иста казна како и свршено дело. 
Член 16 

Лице кое што продава таксени марки и други 
таксени вредности по поголема цена од пропиша-
ната ке се казни парично од 250.— до 5,000.— дин. 

Член 17 
Лице кое што неовластено продава таксени мар-

ки ил!и други таксени вредности, камо и она лице кое 
што тие марки или вредности пи куитуе од неовла-
стено лице, ке се казни парично од 100.— до 1.000.— 
динари. 

Член 18 
Ако лица (лекари, ветеринари, инжењери и тн.) 

кои што со специални прописи се овластени на изда-
вање уверења кои што немаат карактер на јасен 
документ, во цел на употребуење пред државните 
органи, овој го издаваат без наплата на такса ке се 
казнат со .парична казна од 250,— до 1 .ООО.— динари. 

Член 19 
Државниот службени« ке се казим: 
1) ако непосредно прими нетаколрана и ш недо-

статочно таксирана претставка, или ако издаде не-, 
какво писмено без соодветна такса од 100.— до 1.000 
динари; 

2) ако не дозволи увид во аатиѓе заради кон-
трола на наплатата на таксите по овој »ако«, од 200 
до 2.000 динари; 

3) државниот службеник ко ј што кс постапи про-
тивно на чл. 4 на овој закон, од 100 до 1.000 динари. 

Со казна од точката 1 ке се казнат државните 
службеници кои што нетаксирани или недостаточно 
таксирани по пошта примени претставки неке ги 
вратат на таксирани односно дотаксирање. 

Член 20 
Кој ке ја употреби од такса ослободената исправа 

во друга цел а не во онаа заради ко ја е издадена, 
ке се казни парично од 100 до 1.000 динари. 

Член 21 
(1) За донесува© одлуки во првиот степен по 

вишите од чл. 13 како и з а покушај на делата од чл. 
13, надлежен е окружниот суд; за ш т е т е од чл. 14 
и 16 до 18 надлежен е во црв стелен смсодишиот суд 
на дрмицилот на лицето кое што дедото г« напра-
вило. За вишите од чл. 19 точ. 1) и 3) надлежен е не-
посредниот старешина на извршителот НА делото; 
за виеите од чл. 19 точ. 2 надлежен е органот кој 
што ја наредил решшјагга. З а водиште ед ил. 20 на-
длежен е органот ка ј кого е употребен документот. 

(2) Казните по вилите од чл. 14—21 на о т е ј з&кон 
не ги нек лу чу ат применуењата на другите казнени 
прописи. 

Повраќај на таксата 

Член 22 
Лице кое што плашило поголема такса од про-

пишаната има право на по вр аћ а ј . Молбата за по-
в р а ќ а ј му се подмесуе на оној државен орган ка ј 
кого е таксата платена, а одлуката ја донесуе окру-
жниот народен одбор односно каде што нема округ 
министерството на финансиите на народната репу-
блика, главниот извршни одбор на автономната покра-
ина или обласниот извршни одбор на автономната 
област.. Амо е таксата платава ка ј окружило* наро-
ден одбор одлуката ја донесу е министерството на 
финансиите на народната република односно главниот 
извршни одбор на автономната покраина односно 
обласниот извршни одбор на автономната област. 

Жалби 

Член 23 
На одлуките од народните судови може да се 

изјави жалба во срок од 30 дена од денот на еооп-
шту ењето одлуката по прописите на кривично-суд-
ската постапка. На решењата на н а р о д о т ^ одбори 
може во срок од 30 дена од денот на соопштуењето 
да се изјави жалба »а надлежниот неп смрадно пови-
сок народен одбор односно на министерството на фи-
нансиите на народната република. 

Преодни и завршни одредби 
Член 24 

(1) Дури Министерот на финансиите ФНРЈ не ме 
донесе потребни прописи за изаршуењето ва овој 
закон ке се употребуат досегашните т а к с е « марки 
и другите таксени вредности. 

(2) Ист о тама остану ат до донеоу ењето на соод-
ветни нови прописи на снага и прописите за лепење, 
пошшггуење и заменуење на таксените марки и дру-
гите таксени вредности, како и другите прописи на 
техниката за продавање во врска со таксените марки 
и таксените вредноста < 
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Член 25 
На сите започнати по стапки по таксените вини ке 

се применат до нивното окончуење досегашниве про-
писи. 

Член 26 
До натамошна одредба дипломатите и конзу-

ларните застапниците во пространство ке ја приме-
н а т Уре^ата за конзуларните такси од 21 декем-
ври 1940 година („Службени новини" број 301 од 28 
декември 1940 година), доколку не е наменета со та-
рифниот број И и 12 на овој закон, 

Член 27 
Сојузниот "Министер на финансиите ке донесу е 

објаснуења и напатствија за иавц>шуење и едаообра-
тно применјуење на овој закон кон што се обвезни за 
сите државни органи. 

Член 28 
Правилник за извршуење на овој закон ке донесе 

сојузниот Министер на финансиите. 

Член 29 
Овој закон влегуе во сила со денот на објављу-

ј е т е во „Службениот лшзст на Федеративен ата На-
родна Република Југославија". 

ВТОР ДЕЛ 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

I Претставки 
Динари 

Таѕр. Ор. 1 
, На сите претставки за кои не е инаку 
. кфошшшзд се шшкј* ~ — - — — јо.-* 

Тар. 2 
На претставките со кои се бара дозвола 

за ооновуење индустриско претпријатие или 
заштита на патентот плвкја 100.— 

Т«ѓ. бр. 3 
На претставките во вревеа со царинење 

се идаија: 
1) за царинска (општа) пријава • . 5.— 
2) за стоваршши* 

а) денчана стока од секоја ис-
четка (кал4т) 0,50 

б) за вагонска стока: 
— до 10.000 кг. — 10.— 
— за секои натамошни 1.000 кг. 1.— 

: Јар. бр. 4 
№ претставките за црне« државјан-

ство од Федоративната Народна Република 
'Југославија -се лдакја — — 200— 

Тар, бр. 5 
На сите жалби против решената на 

државните управни органи се плакја — — 30.— 

Ц Прилози 
(Тар. бр. 6 
На сите дрмови со претставки и жалби, 

Доколку инаку не се та«аир ани се плакја — 5.— 

> I 111 Формални решења 
' ѓГвр. бр, 7Ј ; 

На сите рушења за кои не е инаку про-
1дапано се плак ја * — 30,— 

Гар. <Ѕр. 8 
На решената по казната за повреда на 

Ѕминистративни закони и законски про-
ли се плак ја е- 50.—^ 

Динари 
Тар. бр. 9 
На решената аа прием во државјан-

ство или отпуштање од државјанство «а 
Федеративна Народна Реагубли&а Југосла-
вија се плакја » 1.500— 

Та,р. бр. 10 
На -пасошите за патуење во странство 

се плакја: 
1) за време до 6 месеци 50— 
2) з а време преку 6 месеци до 12 

месеци — — 200— 
3) за време преку 1 година — — — 400— 
4) за воневр овски држави 800.— 
5) за други патни исправи во гра-

ничните области со важност највавекје 
до 30 дена 30— 

6) за излазна виза 30.— 
Забелешка: за колективен *шсош се 

плакја една такса. 
Тар. бр. И 
За издавање, продслжуење и обновуе-

ње пасошите на југословенските државја-
ни во странство од страна на консуларните 
претставништва се плакја: 

1) за време до 6 месеци 50.— 
2) за време преку 6 месеци д о 

12 месеци — — — — 200— 
3) за време преку 1 година — — 400.— 
4) за в »неврет ски држави — — — 800.— 

Тер. бр. 12 
За зиза ма пасошите се плакја: 

1) за Југословенски државјани 10.— 
2) за страни државјани: 

а) за пролазна виза 30—. 
Ѕ) За улазна виза 100.— 

Забелешка I. 
Странсжите државјани кои патуат вл Југославија 

на (позив на нашите државни органи не /пдакјат такса 
за виза. 

Забелешка II: 
На невивираиите пасоши на странските државја-

ни ке се »аплатуе двострука такса од точ. 2 *на «во| 
тарифен број. 

Забелешка Ш; 
Ако органите на една странска држава при да-

вање визи на пасошите на нашите државјани 'напла-
ту ат какви специјални такси покрај таксите за визи, 
нашите органи од државјаните на таа држава покрај 
пропишаните такси за виза ке наплатуат и соодветни 
специални такси во ист износ во кои се оние напла-
ту ат од нашите државјани. 

Тар. бр, 13 
На одобруење за промена на »мето и презиме-

то се плак ја: 
а) само имињата или презимињата 100.— 
б) имињата и презимињата заедно— 150,— 

Забелешка: 
Оваа такса нема да ја плакјат сите оние кои по-

рано биле присилени да го променат своето име и 
презиме, како »и лица кои го менуваат презимето па-
рада заклучуење брак. 

Тар. бр. 14 
На ловечки билети се плажја: 

а) ако се лови без пг*: или со 
еден пее — — — — — 30— 

б) ако се лови со повекје песои — 100.— 
Тар. бр. 15 

На годишен оружен лист за секое 
парче оружје се плакја 50— 

На траен оружен лист "2200.— 
1 Т.ар. бр. 16 

На решење з,а административно обез-
бедуење иа парите и покретно-
ст,а се плакја 60.— 
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Динари 
Тар. бр. 17 

На решење за одредуење избрани 
судови и вештаци од страна на 
државните органи се плакја — — 50.—* 

Тар, бр. 18 
На решење со кое се дава овластуе-

ње за обавуење дукјан се плакја: 
1) за трговски и занаетски дук]ани: 

а) за трговски дукјани на големо: 
— во местата преку 50.000 жи-

тели — 1.000.— 
— во местата до 50.000 жители 500.— 

б) за трговски д у ќ а н и на малу и 
занаетски дукјани со стално се-
диште: 

— во местата преку 50.000 
жители •— — 500.— 

— во местата до 50.000 жи-
тели — ЗОО.— 

в) за трговските дукјаии на малу 
и занаетски дукјани со нестално 
седиште — ЗОО.—* 

г) за агентурски, комисиони д у в а -
ни и трговски застапништва и 
останал« посреднички дук јани — 2.000.— 

д) за испратителни (шпедитерски) 
претпријатија — 1 .ООО.—̂  

гј) за кочијашу и рабаџии — — — ЗОО.—* 
2) за градежни дук јани 1.000.— 
3) за 'индустриски дук јани — — 1.500.— 
4) за вршења приватни работи на 

јавни правозастапници, лекари, 
инжењери, ветеринари, геометри 
бабици и слични слободен про-
фесии 200.— 

Забелешка I: 
За овластуење на отворање помокјен локал се 

(гмакј,а иста такса како и за главниот дукјан. 
Забелешка И*. 
Такси од овој тарифен број се плаќаат према 

'бројот на струшките содржани во овластуењето за 
работењата. 

Тар. бр. 19 
На решење со кое се дава дозвола за обавуење 

дукјан се плакја: 
1) за производство вештачки мине-

рални води 2.000.— 
2) за угостителски дукјани: 

а) за ресторани, гостилници (на-
родни кујни), во кои не се 
точат алкохолни пијачки — 2.000.— 

б) за ресторани со пијачки, ка-
фани. крчми, бифеи, подруми 5.000.—* 

в) хотели во местата до 50.000 
жители — 1.000.— 

— хотели во местата преку 50.000 
жители 2.500.—ј 

г) за пансиони, свратилишта и 
коначишта 500.— 

д) барови — 20.000.— 
гј) млекари и дук јани во кои се 

точи само чај и кафе 500.— 
3) за заводи за обложуење 10.000.— 
4) за претпријатија за превоз пат-

ници и стока: 
а) автобуски ; 500— 
б) авто-такси — — — — — — 250.— 
в) п а ј т о н џ и е в — — — 100.— 
г) за приватни железници — — 2.000.— 

Динари 
5) за пловни објекти: 
— на море: 

а) з а морски патнички бродови: 
до 100 НРТ 500.— 
преку 100 до 500 НРТ 1.000,— 
преку 500 до 1 .ООО НРТ 3.000.— 
преку 1.000 НРТ — — 6.000.— 

б) за морска теретни бродови (и 
бродови--танкови) 
преку 10 до )00 НРТ 1.000.— 
»преку 100 до 1.000 НРТ 3.000.— 
преку 1.000 до 3.000 НРТ _ — 6.000.— 
преку 3.000 НРТ 10.000.— 

в) за мауни (шлепови): 
до 150 НРТ 1.000.— 
преку 150 до ЗОО ВРТ 2.000.— 
преку ЗОО НРТ — 3.000.— 

г) за реморкер«: 
до 100 КС 500.— 
преку 100 до 500 КС ~ 1.000.—> 
преку 500 КС 3.000.— 

д) за пловни копачи (багери) пловни 
дизалици и пловни елеватори: 
без сопствен погон — 1.000.— 
со сопствен погон 2.000.— 

гј) за лагј-и преносници и за бродови 
до 10 НРТ ако вршат обрт 200.— 

е) за рибарски бродици: 
кои што ловат со свекја — — 100.— 
кои што ловат со повлечна мрежа 200.— 

ж) за лучки лазарски чамци — — 100.— 
За едреници се плакја 50%, а за едрењачи со?, 

помокјен мотор 75% на соодветната такса од овој1 

тарифен број. 
На јахти и слични државни пловни објекти, одре^ 

дени за јавна служба а не за обрт, оваа такса не се' 
плак ја. 

— За речни и езерски пловни објекти: 
з) за парни или моторни теглачи, 

патнички и мешовити бродови: 
од 50 до 200 КС 500.— 
преку 200 до 500 КС 1.000.— 
преку 500 КС — — — 1.500.— 

и) за парни или моторни теретња-
ци (за превоз стока или течности:) 

до ЗОО тони носивост 1.000.— 
преку ЗОО до 500 тони носивост 2.ООО.— 
преку 500 тони носивост З.ООО.-н 

ј) за теретњаци за превоз стока 
(шлепови) и за превоз течности 

,, (танкови): 
до ЗОО тони носивост ООО.— 

: преку ЗОО до 500 тони носивост 1.200.— 
преку 500 тони носивост — 2.000.— 

н) на дрварици: 
прек|у 50 до ЗОО тони носивост— 600.— 
преку ЗОО тони носивост — — 1.200.— 

л) за дереглии и други пловни објек-
ти за превоз стока, без сопствен 
погон: 
преку 5 до 50 тони носивост 200.--. 

љ) за моторни или парни чамци (те-
глачи з? превоз стока или пат-
ници и тн.) до 50 КС 200.— 

м) за пловни копачи (багери), плов-
ни дизалици и пловни елеватори: 
без сопствен погон 1.000.— 
со сопствен погон — 2.000.— 

н) за пловни токмаци, тло впи ка-
меноломи: 
без сопствен погон — — — — 500.— 
со сопствен погон — 1.000.— 
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Динари 
њ) за жилишни лагји — — 200.— 
о) з а бродарици (компи, скели): 

без сопствен погон — — — 200.— 
со сопствен погон — — — — 500.— 

п) за блатњави — ЗОО.— 
р) за пловни бањи — —- — — — 500.— 
е) за хант ари — — — — — — — 500.— 
т) за сплавови (од едно патуење) — 50.— 
кј) За пловни воденици — — — — 1.000.— 
у) за пристани (штекови) — — — 1.000.— 
ф) за чамци што служат за стопан-

ски промет — — — 100.— 
•Кај речните пловни објекти пловидбе-

шта дозвола (патент на бродот) се смета за 
дозвола за вршење работа 

Таксите од овој тар. број иа речните 
пловни објекти се шлакаат еднаш, и тоа 
шри издавањето пловидбената дозвола 
(патентот на бродот). 

Државни речни ( и езерски) пловила 
за вршење јавни служби не ги плакјаат 
овие такси. 

6) за оџачари — — — — — —• 250.— 
7) за претпријатија за чистење: 

а) дупки и канали 100.— 
б) за дезинсекција и дезинфекција— 200.— 

8) за старинарници — — — — — — ЗОО.— 
9) за трговски дукјани со оружје, му-

ниција и експлозив, како и за 
занаетски дукјани кои произве-
дат оружје, муниција или екс-
плозив — — 400.—г 

' 10) за отворање, пренос или издавање 
под кирија апотеки или дрогерии 500.—« 

11) за производуење фармацеуте^ пре-
« парати — — — 2.000.— 

12) за малопродавници н,а монополски 
предмети 100.— 

13) за произведуење електрична енер-
гија — 200.—. 

14) за вршење банкарски и менувачки 
работи — — — 3.000 — 

16) з,а заложни и аукциони заводи 3.000.— 
16) за информациони бирои 5.000,— 
17) за патнички, туристички, поморски, 

речни и иселенички агенции 1.500.— 
18) за бирои за посредуење на купо-

иродавачка на непокретности — 5.000.— 
19) за биоскопи 1.000.— 

20) за царински посредници 3.000.— 
21) за вршење фабрички производства 10.000.—» 

22) за вршење занаетско производство 1.000.— 
Забелешка: 
Таксите од овој тарифен број се пла-

ќ а а т спрема бројот на сгруките содржани 
во дозволата з а вршење работата. 

За дозволата за вршење работата во 
помошниот локал (филиала) се плакја иста 
такса како и за главниот дук јан. 

Тар. бр. 20 
На решења за одобруење или измена 

на правилата (статути) на акционерски 
друштва се плак ја — — — 1.000.— 

Тар. бр. 21 
На решената со кои се одобруе екс-

плоатација ча минералните води се »плакја 1.000,— 
Тар. бр, 22 
На решената со кои се одобруе поди-

гање градежи се тлак ја: 
1) за згради за живеење и работни 

— во местата до 10.000 жители — 60.—* 
— во местата преку 10.000 жители 

до 50.000 Жители ' [100.— 
— во местата преку 50.000 жители 0О&-* 

Динари 
2) за занаетски работилници: 

— во местата до 50.000 жители — 100.— 
— во местата преку 50.000 жители 200.— 

3) за фабрички згради 1 .ООО.— 
На решената со кои се одобруе догр-а-

дуење или оправка на зградата се плак ја 
такса од овој тарифен број. 

Забелешка со точ. 3 
Оваа такса се плакЈа за секоја дозвола 

со која се о добру е подигање на едно фа-
бричко претпријатие без оглед на број на 
објектите кои го сочинуат тоа претпријатие. 

Тар. бр. 23 
На решената со кои се одобруе поди-

гање на хидротехнички постројки во цел 
на исползуење водните сили се плакја: 

1) за постројки на потоци — — 50.— 
2) за ПОСТРОЈКИ на планински реки — 100. — 
3) За постројки н а пловните делови на 

реките — 2.000 — 
Тар. бр. 24 
На решената во врска со царинење се 

плакја: 
1) за пропратним или упатница — — 5.— 
2) за спроводник која прати домашна 

стока: 
а) за денчани испратен — — — — 4.— 
0) за вагонска стока — — — 20 — 

3) за царинска декларација: 
а) усмена — 10.— 
б) секоја друга — * 20.— 
в) уметка на декларацијата — 10.— 

4) за секој пренос на товарниот лист — 20.— 
5) за секое одобруење за 'промена на-

мера на местото за царинење, за 
секоја промена .— — 20.— 

6) за продолжуење срокот од точ. 5 — 20.— 
7) за одобруење да можат да се земат 

угледи за стока 10.— 
8) за одобруење претходниот преглед 

(отворање колети) 20.— 
9) за сите други одобруења кои ги из-

дават царинските власти — 50.— 
Тар. бр. 25 
На решењата со кои се одобруе отворање ца-, 

рински, тр ош ари нс ки и други складови и сместилишта 
се плакја: 

а) за слободни царински и останали 
складишта —^ 5.000.— 

б) за приватни царински и ост анали 
сместил ишта — -» — 2.000.— 

Тар бр. 26 
На решењата за дозвола за превоз монополски 

предмети низ земјата се плакја: 
1) до 1000 кг. 20.— 
2) преку 1000 кг. за секои понатамошни 

1000 кг, по — а 2.— 

IV Свидетелства и уверења 
Тар бр. 27 
На сите свидетелства и уверења кои 

државните органи ги издаваат 
на грагј аните, а со кои се потврду ат 
какви особини, односи или околно-, 
сти во колку не е инаку пропиша-
но, плак ја се: 30.— 

' (Гар. бр. 28 
> На уверења за државјанство, се плакја . 100.—* 

гТар. бр. 29 
(На уверења за своина и здравје на стоката (сточ* 

ни пасоши), без оглед на това да ли стоката ке 
биде во промет во земјата ш и во странство, се 
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Дин ард 
1) за ситна стока по грло — — 1.— 
2) за крупна отока по грло 5,— 
3) за преживеше сопственоста на купу-

вачот се плаќаа иста такса како и 
такса од тол Д « 2 чммред врста ва 
стоката. 

Јар. бр. 30 
На уверената во врска со стоката се плаќал: 
1) за уверење за потеклото еа стран-

ска стока 20.— 
2) за уверење за вредноста, количината 

и квалитетот на стоката според ца-
ринските документи: 
а) на основа од документите од те-, 

кукјата година 25.— 
б) на основа од документите од по-. 

раните години — — — » 100.— 
3) за уверења за здоаеств еност на сто-

ката 20.— 
V Заверки, преписи и превода 

Тар. бр. 31 
За заверки иа сите исправи се плакја: 1 

— за првиот табак 15.— 
— за секој понатамошен таба« — — 10,—' 

Забелешка 1: 
Ако се заверу ат п одовде примерци од истата 

исправа тогај на првиот табак се ддакја такса од 
јсхвој тарифен ^рој, а за секој ^натамошен примерок 
»о 15.— динари од еден примерок, без -оглед на -број 
страни. 

Забелешка Ш 
I Ако се заверуе саасо потпис, се плаќаа такса од 
[денари 10 за заверка ѕа секој потпис или печат. 

За заверка (на потписот и печатот се вшиеја одна 
.такса. 

Јар. бр. 32 
За заверка на превод се плакја: 

.Д) за превод од еден еполета ш дан 
од службените јазици иа Федеративна 
; Народна Република Југославија: , 

!—»де 160 зборов« »а орипиталот — 40.— 
— за секој пош>таш>ше<н с&ор 

160 зборови 0.25 
2) за цревод од еден вон европски јазик 

на еден од службените јазици на 
деративна Наводна Реи урлика Југо-

; славија: 
— до 100 зборови на оригиналот — 80.— 
—• за секој понатамошен; збор преку 

100 зборови — — — 0.50 
3) за превод од еден о д службените ја-

зици на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија на еден европски 
јазик: 
—* до 100 »боров« ид оригиналот — 80.— 
—̂  за секој понатамошен збор преку 

100 зборови 0.50 
4) за превод од еден од службените ја-

зици на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија на еден воншроп-
<Ж1и јазик: 

до 100 зборови на оригиналот — 100.—^ 
— за секој понатамошен збор преку 
100 зборови 0.75 

5) за превод од еде« европски јазик на 
еден друг европски јазик: 
—> до 100 збора на оригиналот 100.— 

ч — за секој понатамошен збор преку 
100 зборови — — — 0.75 

6) за превод од еден европски Заѕнк на 
еден вонсезонски: 
—. до 100 зборов« на оригиналот — 120.— 
— за секој понатамошен збор преку 
100 зборови — — — — 1.— 

7) за превод од еден воневропски јазик 
на друг воневропски јазик: 
— до 100 зборови на оригиналот — 200.— 

Динари 
— за секој понатамошен збор дреку 

100 зборови — — - - 1.26 
Тар. бр. 33 
За заверка на проценката на имотот се 

плак ја — — — — — 50.—« 
Тар. бр. 34 
За заверка на сите (работни книги (тр-

говски, банкарски и слични) се плаќаа 
од секој лист 0.50 

Забелешка: 
Од оваа такса се ослободуат книгите кои лри-̂  

важните лица ги водат исклучително поради потре-
бата на државната администрација (трошгчрински 
дневник, книга на прометниот данок, книга ца про* 
метот на девизите и валутите и СЛИЧЈНО). 

Тар. бр. 35 
За заверка на план кај државни орга-

ни кота това го бараат приватни лица 
се плак ја — 100.— 

Тар. бр. 36 
За заверка на договорот кај државните 

органи се плакја: 
|1) ново склопен или изменет — — — 100.—• 
2) продолжен^ — — — — — — 50.— 
Ѕ) пожшмокЈа — 30.— 

- Забелешка: 
Оваа такса нема да се плак ја за заверка 

договорот за учеше во Законот Ја 
учениците во стопанството. 

Јар. Ор. 37 
За овера хелиопрафски идаи (.цртеж) од 

платио -од квадратен метар се плаќаа 20,— 
Тар. бр. Зв 
За прописите на с^уаибеадите а к т о т *адш 

доцумент оди се <врада?г фо држаниќ 
надлештва: 

1) кога ги ©ридот -приватни лица <од вол-
табаѕс иа оригиналот 2.— 

2) кога ги вршат државните трнави о д 
иолтабак ш оригиналот — — 10.— 

3) кота државните ^органи вршат пре-
пис на актовите или документите т п 
странски јазик, од половина табак 
оригинал — — — — 20.— 

Јар. бр. 39 
За преводите кои ги вршат државните органи се 

плакја 20%. шовекје од предвидената соодветна такса 
од тар. бр, 32. 

д , У1 'Разно 
Јар. бр. 40 
За преглед «а актови се плак ја само такса од 

тар. бр. 1. 
Тар. бр. Ш 
За состав па приватни »оправи кај државните 

орт ани се штанда: 
1) за полномокја 50.— 
2) за осганали договори 100.— 
3) за тестаменти ; 

а) составени во надлештво — — — 150.-— 
б) составени вон надлештво , 300 .^ 

V, 4) за инвентари, од половина табак — 25.— 
5) за останати исправи —> — — — —> 30.—* 

ч|1 [Тар. бр. 42 
' За чување тестамент или кодицил се 
плак ја 100.— 
Тар. бр. 43 

^ За отворање и обзнаиуење тестамент се 
"V плак ја 40.—-

(Тар. бр. 44 
За чу®дае (депозит) пари, ствари и хар-

тии од вредност кои приватни лица 
ги давал: на државните органи, се 
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Динари 
плак ја годишно од секој започнати 
100 .дамари вредност 1.— 

Забелешка I: 
Ако вредноста на стварните не може по нивната 

природа точно да се оцени, тогај ке се оцени од стра* 
на на вештакот за трошок на депонентот. 

Забелешка II: 
Таксата од 'овој тарифен броЈ се плакја за пр-

вата година унапред, а за останатите години при по-
пишу ењ ето еа депозитот. Започнатата година с*е 
шета како цела. За случај за пренос уењ ето на де-
позитот од е№а државна каса во друга се плак ја за 
преносуењето износ од едногодишна ^а»кса. 

Забелешка Ш: 
Оваа такса не се плакја на депозитите кои се по-

ложуат на барање на државните органи, доколку се 
подгнат во срок. 

Тар. бр. 45 
1) За стручен д о г л е д и дозвола за пуштање во 

работата машински, електрични, електро-машински « 
илински постројки наменети за јавна употреба и ин-
сталации мои подлежуат на преглед по постоекјите 
прописи, се плакја: 

1) од и.нстадир»аии брутс^ коњски снага 
или киловат-ампери: 
а) до 100 150.— 
б) од 100 до1.000 ЗОО.— 
в) преку 1.060 500.— 

2) од инсталираните бруто ампер-сато-
ви на капацитет: 
а) до 100 120.—• 
б) преку 100 250.— 

3) од започнати и поставени километ-
ри на водовод: 
а) до *0 км 100.— 
б) преку И) мш. 200— 

4) од ^инсталиран мотел иви не лот даг-
ја под режеш на редовен преглед на 
парните котли — 150.— 

5) за стручен преглед на моторни во-
зила 100.— 

Тар. бр. 46 
За преглед на местото за подигнуење 

градежи или постројки се плакја — 200.—* 
Тар бр. 47 
За преглед на цели згради или поедини просто-

рот з о цел на давање одобрење за употреба се 
допиеја: 

— до 5 просторни 100.— 
— од <6 до 20 простории 200.— 
— преку 20 простории 500.—? 

Тир бр. 48 
За дакое излегу ање на државните служ-

беници вон ед канцеларијата по ба-
баљ а а*а приватна странка, -без оглед 
на бродот на службениците за секое 
излегуење се плакја — — — — — 100.— 

Тар. бр. 49 
За опомена со која некој се дозива да 

плати такса која бил должен да ја 
плати и без опомена, се плакја 10.— 

Тар. бр. 50 
За даночна опомена се плакја — 10.— 
Тар. бр. 51 
За попис во егзеиутивна постапка од 

половима табак се плак ја 20.— 
Тар. бр. 52 
За записник на лицитација тој а се вр-

ши на барање на приватна странца 
од половина табак се плакја — — 10.— 

Јар. бр. 53 
За приватни саопштења преку државни-

от орган (со барабанче) се плвасја 80.—* 

Динари 
УМ Катастарски такси 

Тер. бр. 54 
За спрсшедЈуење промените во катастарскиот апа-

рат се наплатуе во готово: 
1) за спроведу ење промените на на-

словната страна на посроекјнот или но©о-
отвореииот поседовен лист, од секој нов 
сопственик по — — — — — — — 10. — 

2) за пренос дели парцели од еден по-
седовен лист во друга, за секоја парцела 10.— 

3) за сиров еду ењ е промените на кул-
тура, објектите, површини, делба на парце-
лите, од секоја парцела на нова состојба по 20.— 

Тар. бр. 56 
Во случаи на увид и премеруење, на 

барање и за трошок на лица и установи, се 
наилатуе во готово: 

а) такса од 150 динар« днешо за она 
време за кое на службеникот му прмпагја 
дневница по постоекјмте прописи за служ-
бени патувања. 

б) такса за времето утрошено на кан-
целариски работи во »рока со текре*воште 
работи под а), доколку Ј*е се обванати со 
тар. број 54* Оваа такса ке се наил ату е 
опрема утешеното »реаде, по цена од Ж— 
динари по канцеларискиот работен саат. 

Таксата спрема претходните точни а) 
и б) ке се нап дату е и во случаи кога слу-
жбеникот од страна на народните власти тан 
судови ме биде повалкан како вештак во 
канцеларија или на самото место. 

Забелешка: 
Кај случаите Нјредвидши со овој тари-

фен број не се наплатуе такса од тар. бр. 80 
Тар. број 56. 
1) За копираше катастарските планеш« 

со рака »а про зидна -хартија шаи лровлдоо 
платно, без оглед на размерот, ке се вашш-
туе такса -во готово по бројот на поени. 

Бројот на поените е собир ва бројот на 
хектар ите, бројот ш парцелише и 'бројот на 
објектите на копираните парцели. За 'пре-
сметка се земаат в© оглед само потполно 
ископирани (затворени) парцели. Делот под 
еден хектар се смета како цел хектар. 

а) Д о 10 поени се пдакја масшшша -
такса од — — 30.— 

б) за секој понатамошен поен по 3 — 
в) за задишуење лични подаци на 

граничарите во копијата ва пла-
нот и за изработуење прегледна 
табела со подаци за назив, кул-
тура, класа и површини на пое-
дини парцели на самата копија по 
поени уште 3.— 

г) за изработуење самата табела без 
запишуење граничари по парцела 1.— 

д) за запишуење граничари односно 
сопственици на поедини парцели 
без изработуење табела, по соп-

ственик — 1.— 
Основната такса се смета одделно за 

секоја катастарска општина. 
2) За копирање: 

а) планови на поголеми објекти и 
парцели, чии должиш сразмерно 
се големи спрема нивните широ-
чини (железнички пруги, пати-
шта, појаси за електрични водо-
ви и ел.); 

б) планови преку 100 п о е т ; и 
в) во случаи мола не би било возмо-

жно да се примени начинот за 
пресметував на таксата по бројот 
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Динари 
на поените, ке се наплатуе такса 
спрема утрошено работно време 
по цена од 30 динари по канце-
ларискиот работен сат. 

3) За прописите на поседовните листови 
и други делови на катастарскиот операт 
или изводи од истите, ке се наплатуе во 
готово: 

а) до десет ставки основната та-
кса од 10.— 

б) за секоја натамошна ставка по — 0.50 
Забелешка: 
Под ставка се подразбира: 
Во поседовниот лист: лични подаци на 

секој поедин поседник на насловната стра-
на и секоја хоризонтална рубрика на вна-
трешната страна на поседовниот лист; 

во списокот на парцелите, во распоре-
дот по сегашните и класите и во сумарни-
о т на поседовните листови секоја хоризон-
тална рубрика; 

во азбучниот преглед на сопственикот, 
и во нумери чии от преглед на поседовните 
листови: секој сопственик, 

4) За преписите на другите делови на 
катастарскиот операт, кој што не се спо-
менати во предната точка 3) по табакот 
на оригиналот (катастарскиот образец) — 10.— 

Тар. број 57 
За препишуење и копирање подаци од 

теренските елаборати (елаборати на пре-
мери) ке се наплату е во готово: 

1) за препишуење на записникот на 
мерењето и сликањето (углови, должина 
на страната, тахжметрија, деталниот нивел-
ман и ел.) и разни прегледи на подаците 
(2 формулар, 5 формулар и ел.) од страна 
ва оригиналот 30.— 

2) за копирање детални скици и скици 
на премеруење (мамуели), или за надопол-
нуење копиите на планови со подаци на 
сликање и мерење, по квадратен де деметар 
на површината од цртежот на оригина-
лот по 50.— 

3) за координации или одмеруења на 
тригонометриски полигони и мали точки, 
височината или ознаката на положбата на 
реперот, ке се наплатне за секоја точка или 
репер — — __ _ — 10.— 

Тар. број 58 
За сите други канцелариски работи на 

ш и што не би можеле да се применуат про-
писите на тарифните броеви 54—57 на ка-
тастарските такси, како и за други специ-
алии работи, кои што ги врши катастар-
скиот персонал на барање и за потреби на 
поединец и установа ке се наплатуе такса 
по утрошеното време а по цената од 30.— 
динари по канцеларискиот работен сат. 

Тар. број 59 
Ако копирањето или препишуењето го 

врши приватник само или преку овластен 
геометар, односно установа преку свој 
стручен орган ке се наплатуе на име такса 
во готово само 50% на напред предвиде-
ните износи. 

Тар. број 60 
Такса за заверка: 
1) Ке се наплату^ во таксени марки: 
а) за заверка копија на план големина 

Цп еден полтабак на канцелариски формат 
(22 X 35) основна такса од 20.— 

Динари 
б) за заверка копија н.а план големина 

преку тој формат, освен основната такса 
под а) за еден полтабак, ушт онолку пати 
по 10.— динари за колку полтабаци е по-
вршината на копијата поголема од едниот 
полтабак. 

Започнат полтабак се смета како цел. 
2) За заверка препис и извод од ката-

старскиот операт и теренскиот елаборат 
ке се наллатуе спрема оригиналот: 

а) за првиот табак (катастарски 
образец) — 10.—• 

б) за секој натамошен табак (кат. 
образец) — — — — 5.—* 

и тоа без оглед на разликата мегју голе-
мината на табакот на канцеларискиот фор-
мат и големината на катастарскиот обра-
зец. 

Претставките и пријавите со кои што 
се бараат копии, преписи, изводи или услу-
ги наведени во тарифните броеви 54, 56—59 
ослободени се од плаќањето на таксата 
од тар. бр. 1 на оваа тарифа. 

У. бр. 400 
19 август 1946 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративната Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

486. 
На основа членот 1 на Законот за овластуењето 

ла Владата ФНРЈ за донесуење уредби по праша-
њата од народното стопанство по предлог на Ми-
нистерот на надворешната трговија, Владата ФНРЈ 
пропишуе 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОНТРОЛА НА ВОКЈЕТО И В О Ј Н И Т Е ИРЕ-

РАБОТУАЧКИ НАМЕНЕТИ НА ИЗВОЗ 
Член 1 

Во цел на организирање, у;н аир еду ењ е и ефика-
сната контрола на извозот на вокјето и вокјните 
преработи'ачки ке се врши контрола на квалитетот 
на свежите сливи, грозје, јаболки, круши, дуњи, 
ка јени, праски, црешни, вишни, Јагодин, малини и 
друго јагодарско вокје, ораси во лушпа, суви сливи, 
јаболки и круши како вокјни преработувачки наме-
нети за извоз спрема одредбите на ова(а уредба. 

Контролата на извоз на вокјето и вокјните пре-, 
раб оту ачки ја врши Министерството на надворе-
шната трговија и неговите органи врз основа на 
овластуењето на Министерот на надворешната тр-
говија. 

Член 2 
Во состав на Министерството на надворешната 

трговија се оснива Стручен одбор за в ок је и в ок јен 
пр ер аб оту отк и како советодавен орган на Миии-ц 
етерот на надворшната трговија по прашањата на 
извозот на вокје и вокјни преработучки. 

Стручниот одбор има право да му предложи на 
Министерот на надворешната трговија донесуење 
правилници, напатствија и наредби по прашањата во; 
врска со контролата на в ок ј ето и вокјните преран 
боту ачки. 

Членовите на Стручниот одбор ги поставке Ми)* 
нис тер от на надворешната трговија. 

Поблиски одредби за организацијата и делокруг 
тот иа работата на Стручниот одбор ке пропише Мио 
ние тер от на надворешната -трговија. 
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Член 3 
Министерот на надворешната трговија во согла-

сност со 'Министерот на поледелството и шумарство-
то ФНРЈ ке пропише со правилник: 

1) општи услови по кои што свежете вокје може 
гда биде експортирано, земајќи го во оглед поба-
руењето на иеостраното пазариште, и квалитетот на 
родот на вокјето во одредената сезона за извоз; 

2) одделно за секоја торта на свежето вокје, 
квалификацијата на БОКјето, квалитетот, начинот на 
'берењето, чистотата, зрелоста, по потреба големи-
ната и тежината, процентот на дозволените отстапу-

. ;ења од поставените услови, сортите на вокјето до-
зволени за извоз и на тоа слично; 

3) услови под кои можат да се извозат поедини 
сорти на вокје за потребите на индустријата; и 

4) услови под кои што сувото вокје, орлите и 
вокјните преработуачки можат да бидат екопортира-
ви, начинот на сушењето, големината, чистотата, и 
на тоа слично. 

Член 4 
Министерот на надворешната трговија ке про-

спите со правилник начин на пакуењето за поедини 
»врсти и сорти на вокјето и вокјните преработуа^ки 
наменети за извоз, како и типови, димензии, тежи-
ната на заводот, материалот кој што може да се упо-
треби за пакуење, ознаките кои што ке се стават на 
завоите и на тоа слично. 

Член 5 
Датата за отпочнуењето извозот на сливите во 

поедините краишта на Федеративна!^ Народна Ре-
публика Југославија ја одредуе секоја година Мини-
стерот на надворешната трговија. 

Член 6 
Со извоз на вокјеето и вокјните прер1аботуачки 

можат да се бават: 
1) државни, кооперативни и приватни стопански 

претпријатија; и 
2) пр опае оду ачот. 
Со уверење од надлежниот околиски извршни 

одбор производуачот е должен да го докаже опетоја-
;телството оти сам го производу е вокјето и вокјчите 
1преработуачки во цел на извоз. 

Член 7 
Министерството на надворешната трговија како 

и неговите претставништва во народните републики 
водат список на претпријатијата-изв озници на вокје 
и вокјните пр ер а боту ачки 

Секое претпријатие кое што се бави со извоз 
на вокје и вокјни преработуачки мора да биде ути-
шано во списокот на претпријатијата-извознпци. 

За упис во списокот на и р етири ј ати] ата -мзв оз -
ници мора да се поднесе пријава пред превземањето 
работите околу извозот на вокјето и вокјните пре-
работуачки на Министерството на надворешната тр-
говија односно на неговите претставништва во наро« 
'^ните републики дежа тие претставништва ги има. 

На основа пријавата за упис во списокот на прет-
пријатијата — извозници Министерството на надворе-
шната трговија издава решење за извршениот упис. 

Решењето за извршениот упис служи и како до-
звола за вршење извозот на вокјето и вокјните пре-
раб оту ачки. 

Член 8 
Пријавата за упис во списокот на пр етири ј ати ја-

извозници се поднесу е спрема членот 10 и 11 на Пра-
вилникот за спроведуење надзорот над увозот и из-
возот. 

Државните стопански претпријатија се назем ајат 
од одребата на ставот 1 на овој член, а мораат да 
поднесат само заверен препис на решењето за упи-
сот во регистер на државните стопански претприја-
ггиј а спрема одредбите на Основниот закон за др-
гжарнше стопански претпријатија, 

Освен тоа пријавата мора да содржи: 
1) сорта на вокјето односно вокјните прерабо- -

ту ачки ко што се предмет на извоз; и 
2) ознака на претпријатието која што претприја-

тијата ке е ставуат на завојот (омотот). 
Член 9 

Секое претпријатие кое што извози в ок је и вокјни 
преработуачки мора да има свои ознаки. 

Ознаката на претпријатието може да се состои 
од одредени букви (по правило почетните букви на 
фирмата) или од симболични зборови и слики. 

Секоја нова ознака на претпријатието мора да се , 
разликуе од ознаките на другите претпријатија кои ' 
што се векје упитани или уредно пријавени за упис 
во списокот на претрчати ја -извозници. 

Член 10 
Поблиски прописи за пријавата и уписот во спи-

сокот на претпријатија-извозници на вокје и вокјни 
преработуачки како и за обвезата за ставање озна-
ката на фирмата и ознака на квалитетниот степен на 
завоите ке пропише Министерот ка надворешната 
трговија. 

Член 11 
Контролата на квалитетот и пакуењето на во-

кјето и вокјните преработуачки по одредбите на 
оваа уредба ја, вршат во време на извозната сезона 
посебни званични лица (контролори) кои што ги по-
ставуе Министерот на надворешната трговија по 
предлог на Министерот на трговијата и онабдуењгго 
на народната република. 

Контролори му се одговорни за својата работа 
на Министерот на надворешната трговија во врше-
њето на работите на контролата на извозот на во-
кјето и вокјните преработуачки и во случај на нив-
ното постојано запослуење во кое друго надлештво 
(установа) или стопанско претпријатие. 

Платите и наградите на контролорите ке се ис-
платуат од буџетот на Министерството на надворе-
шната трговија. 

Височината на платата и евентуалните награди на 
контролорите ги одредуе Министерот на надворе-
шната трговија во согласност со Министерот на фи-
нансиите ФНРЈ. 

Член 12 
Контролорите се поставуат на станиците и при-

стаништата дека по правило се врши отпремање™ 
(утоварот) на вокјето и вокјните преработуачки. Тие 
можат да се поставуат и на успатните станици и на 
места дека што се врши претоварот и извозното ца-
ринење. 

На секој контролор му се одредуе подрачје на 
кое што е обвезен да ги врши работите на контро-
лата одредени со оваа уредба. 

Ако во едно место, заради потреба на службата, 
постоат повекје контролори, контролата не се врши 
комисиски туку секој контролор ја врши поединечно 
во одреден делокруг. 

Член 13 
Контролен преглед на вокјето и вокјните прера-

туачки наменети за извоз мора да биде извршен 
на утоварната станица или пристаниште. 

Кога прегледот на вокјето и вокјните прерабо-
туачки се врши на станиците и пристаништата на кои 
што се врши и извозното царинење односно прегле-
дот на стоката наменета за извоз по царинските про-
писи, контролниот преглед на вокјето во смисла чл : 
12 точ. 1 ке се врши истовремено со прегледот кој 
што го вршат царинските органи, а ни во кој случај 
после тоа. 

По извршената контрола, контролорот издава 
уверење за квалитетот на вокјето односно вокјната 
преработуачка спрема одредбите на членот 14 на оваа 
уредба. 

Министерот на надворешната трговија може 
исклучително Да одреди контрола и на успатните 
станици. 
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Железничките станици и пристаништа дека се 
врши утоварет нема да примаат отпремање на вокјето 
и вокјните прерасту ачки за иностранство без про-
писно уверење за квалитетот. 

На железничките станици и пристаништа каде 
не постоат контролори прегледот ке се врши од 
страна на контролорот од најблиската станица одно-
сно пристаниште (член И ст. 2). Патните трошкови на 
контролорот ке ги сноси претпријатието кое што го 
врши ут ов аро т. 

Член 14 
Контролата (прегледот) н а вокјето и вокјните 

преработуачки при отпремање™ за извоз има да 
утврди: 

1) да ли квалитетот на вокјето и вокјните пре-
работуа/чки одговара кон одредбите на оваа 
уредба; и 

2) да ли завоите (омотите, иакуењето) се спо-
собни за транспорт и да ли одговарат кон одред-
бите на оваа уредба. 

Во случај да прегледаното вокје односно водни-
те преработуачки како и пакуењето одговорат на 
условите од оваа уредба, контролорите ке ја снаб-
дат стоката со уверење за квалитетот. 

Во случај да прегледаното БОК је не одговара кон 
прописите на оваа уредба, крнтролорите ке ускратат 
издавање уверење за квалитетот. 

Освен својата редовна должност на контрола при 
утоварот и претоварот, контролорите имаат право 
да вршат контрола на работата во претпријатијата, 
работилниците и магазите околу спремањем на во-
л е т о и вокјните преработуачки за извоз. 

Поблиски прописи за ваква контрола како и мер-
ки кои што може да се превземат во случај на не-
правилното работење ке пропише Министерот на 
надворешната трговија во согласност со Министе-
рот на поледелството и шумарството ФНРЈ. 

Член 15 
Жалбите против решењата на контролорите мо-

жат странките да ги вложат на Министерството на 
надворешната трговија во срок од три дена од денот 
кога контрол ср от донел решење за ускратуењето 
на издавање уверење за квалитетот, односно кога 
издал уверење за квалитетот, 

Член 16 
Во случај да контролорот оцени оти стоката брго 

се расипуе, оти таа нема да се одржи во срок од 
три дена. до донесуењето решењето од страна на 
ревизорот, односно да стоката не ке се одржи во 
исправна состојба за време на транспортот, контрол 
лорот ке превземе најбитни мерки стоката да се 
стави на располагање на претпријатието кое што 
врши извоз. 

Доколку претпријатието не е во состојба да ја 
прими стоката (чл. 12 ст. 1) заради далечината, нево-
зможноста ш обавестуење, транспортните тешкотии 
и на тоа слично, контролорот к*1 донесе решење за 
предавање стоката на месниот (градскиот) народен 
одбор надлежен за местото кадз што се врши кон-
тролата. 

Месниот (градскиот) народен одбор хитно ке 
пристапи кон продавањето на таа стока на начин кој 
што е уобичаен во дотичнога место, 

Парите ко« што ке се наплатат од кога од вкуп-
ната стока ке се одбиат таксите за контрола тран-
спортот, трошкови! е за продавање и другите пропи-
шани дажбиеи се ставаат на располагање на прет-
пријатието кое што врши извоз на стоката. 

Продавачка во смисла на ставот 3 се врши на 
ризик на претппијатието кое што го врши извозот. 
Губитокот кој што би се појавил заради продавачка 
на стоката по цени пониски од утврдените (лазарски) 
или заради расипуење на стока ги сноси претприја-
тието кое што го врши извозот, 

Член 17 
Ревизијата на работата на контролорите се врши 

преку ревизори кои што ги поставу е Министерот на 
надворешната трговија. На ревизорите се однесуат 

одредбите на ставовите 2, 3 и 4 членот 11 на оваа 
уредба. 

Ревизорите донесу.ат решења во име на Министе-
рот на - надворешната трговија по случај на жалби 
кои што странките ги вложуат во смисла чл. 15 на 
оваа уредба. 

Ревизорите можат во случај на потреба да вршат 
преглед на вокјето и вокјните преработуачки и вон 
местото на редовната контрола спрема напатствие ата 
и налозите на Министерството на надворешната 
трговија. 

Ревизорите можат решењата на контролори ге да 
ги укинуат, преправаат и место нив да донесуат нови 
решења било по службена должност било по жалби 
на странките. Во случај да ревизорот је отфрли жал-
бата, тр отковате за шлегуењето на р евизорот на 
лице место ги сноси жалителот. 

Во поглед на брзото расипуење на стоката, од-
редбите на чл. 16 на оваа уредба сходно ке се при-: 
менат и во односот на постапката на ревизорот. 

Член 18 
Министерот на финансиите ФНРЈ во согласност 

со Министерот на надворешната трговија ке одреди 
посебни такси за вршењето контролата при извозот, 
на вокјето и вокјните преработи ачки. 

Приходите' од таксите од претходниот став ке 
се наплату ат во корист на сојузниот буџет и ке се 
книжат како приход на Министерството »а на дво-, 
ре ши ата трговија, 

Член 19 
За прекршуење одредбите на оваа уредба и прав-

ните прописи кои што ке се донесат »а основа на 
оваа уредба ке се казнат со парична казна до Ди-: 
нари 50.000.— 

Казната ја изречуе околискиот (градскиот) из-: 
вршни одбор надлежен за местото дека се »фидо 
контролата односно ревизијата. 

Приходите од изречените казни по ст. 1 на овој 
член се наплатуат во корист на сојузниот буџет како 
приход на Министерството на надворешната трго-
вија. Надлежните извршни одбори ке му ги доста-: 
вуат сите наплатени приходи од казни на Министер-
ството на надворешната трговија. 

Одлуките за изречените казни околискиот из-
вршни одбор во препис ке му ги доставуе на Мини-
стерството на надворешната трговија со извештај кога! 
и по кој пат е до значен наплатениот износ на 
казната. 

Ако прекршуењата на одредбите од оваа уредба 
пр еј ду ат во кривично дело кое што е казниво по 
кривичниот закон, контролорите и ревизорите должни 
се да му поднесат одма кривична пријава на надлеж-
ниот јавен обвинител. 

Член 20 
Министерството на надворешната трговија ке ги 

избрише за текукјата и наредната извозна година 
претпријатијата кои што три пати се казнети за пре-
кршуење одредбите на оваа уредба од списокот на 
претпријатија — извозници на вокје и БОК јади пре-
работуачки (член 7 став 5). 

Член 21 
Сите прописи кои што се во противност со оваа 

уредба престану ат да важат. 
Член 22 

Оваа уредба влегуе во сила на денот на обнаро-
дуењето во „Службениот шет »а Федератишата На-
родна република Југославија". 

16 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на надворешната трговија, 
инж. Никола Петрович, е. р. 
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487. 
На основа членот 1 Законот за овластуење Вла-

дата ФНРЈ за дшосуење уредби по прашањата од 
народното стопанство од 4 февруари 1946 година, 
Влагата ФНРЈ пропишуе 

У П п д а , у 
ЗА С ТЕ ЧУЕ ЊЕ НЕШИЖЕД^ИМОТ ОД СТРАНА 

НА е т Р А н С г ш т е дажАВЈАНи 
ЧЅеЈн 1 

Странските државјани можат да стечуат право 
на сопственост на недвижности на територија на 
федеративна Народна Република Југославија било 
со правни работи метју живите, било со завештање 
(со намена за случај на смрт) само по претходно 
одобруење на надлежниот државен орган. Исто 
такво одобруење е потребно и за давање недвижно-
сти во закуп или на употреба на странските држав-
јани «а време подолго од пет години. 

Сите правни работи за пренос сопственоста »а 
недвижностите на странските државјани како и 
правните работи за давање 'недвижности во закуп 
или на употреба на странски државјани на време 
подолго од пет години, се ништавни ако одобруењето 
ке биде ускратено, а ст ану ат во сила со денот на 
нивното од отруеше. 

Опрати чу е н»а>т а од ставот 1 не е«, однесам цд 
стечуење 'недвижности преку законска Н Ш Ш « -
потоа на земање појд закуЈТ"Мгацини и стоваришта 
за сместуење стока во реонот иа поморските при-
станишта, на закуп згради наменети за живеење, 
како »и на стечуење хипотека. 

Член 2 
Под недвижности во смисла на оваа уредба ссЅ 

разбираат особено: згради, градилишта, поледелеки 
имоти, шуми, рудници, железници, индустриски прет-
пријатија со сите постројки, поморски бродови, пра-
ва на слу жбеност и У жив ања »а нед вижностите и 
слично. 

Член 3 
Одобруен^ето под членот 1 на оваа уредба го 

издава претседателот на Стопанскиот совет ФНРЈ. 
Одобруењето за стечуење недвижности кои што 

лежат во далечина од 50 километри од границата 
односно морската обала на Федеративна Народна 
Република Југославија, претседателот на Стопански-
от совет ке го дава во согласност со Министерот на 
народната одбрана. 

Против решените на надлежниот орган со кое 
се ускратуе одобруењето може да се изјави жалба 
на Владата ФНРЈ. Жалбата се изјаву е во срок од 
15 дена од денот на приемот решението и предав 
вачка на органот кој што го донел решението. 

Член 4 
Странските државјани не можат да суделуат кај 

[јавните лицитации на недвижности во извршната 
^постапка, доколку не се снабдеени со одобруење од 
Органот надлежен по оваа уредба. 

Надлежниот орган ке издаде на странски држав-
јани одобруење з а суделуење на јавна лицитација 
под исти услови по кси 'по прописите на оваа уредба 
издава одобруење за стечуење недвижности, ,а одо« 
'бруење за суделуње на јавна лицитација ке се за-
мени со одобруењето за стечуење недвижности, ако 
на странскиот државјанин недвижноста на лицита-
цијата ке му биде досудена. 

Член 5 
Странските ДР^ашани се должни во срок од 30 

дена од денот на^ЗШ^^^^^во сила на оваа уредба 
Да ги пријават на органот надлежен по оваа уредба 
сћте-Нјраети р а б о т е а кои таа се однесу е. а кои се 
склопени после 16 јули 1946 година, Надлежниот 
орган може такугјере правните работи да ги огласи 
за ништавни и да нареди успоставуење на пораната 
состојба. 

Член в 
Прописите на оваа уредба се однесуат и на лица 

кои што се без државјанство. 

Член 7 
Се овласцуе !фетседателот на Стопанскиот совет, 

ФНРЈ да издаде Ќаиатствија и објаснуења за примена 
на оваа уредба. 

Член 8 
Оваа уредба в легу е во сила кога ке се обј<а!ви 

во „Службениот лист на Федеративната Народна Ре^ 
публика Југославија". 

16 јули 1946 година 
Белград 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

Маршал на Југославија, 
Јосиќ Броз Тито, е. р. 

488. 
Зарада успешно спроводуење на сеидбениот план 

на индустриските растенија во претстоекјата 1946/47ј 
година и заради создавање што поарни приносиа 
избавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОБВЕЗНАТА УПОТРЕБА НА ВЕШТАЧКИТЕ 
ГЈУБРИЊА НА ПОВРШИНИТЕ ПОД ИНДУСТРИ-

СКИ РАСТЕНИЈА 
1) Сите површини одредени за сеидба со контра-

хиранкето на шекјерна репа, коноп и слончоглед, 
како и семенскиот коноп и шеќерната репа мор лат,, 
обвезао на есен длабоко да се изорат, полубрат сој 
кондилско гјубре како и со вештачки гјубриња. Ј 

2) Количините на вештачките гјубриња по 1 ха., 
кои што има да се употребат се следни: 

а) за шекјерна репа: ЗОО кг. суперфосфат и 150 
кг. калциум-пијан амид, а кал нумо® хлорид спремај 
потребата на земјиштето на дотичниот реон; 

б) за слончоглед: 200 кг. суперфосфат, 100 кг. 
каедумш хлорид, а азотско гјубре спрема потребата 
на земјиштето од дотични от реон; и 

в) за коноп: 200 кг. суперфосфат и 100 кг. ка-
лиумов хлорид, а азотно гјубре спрема потребата 
на земјиштето од дотичниот реон. 

Калиум хлорид има да се употреби на есен, су-: 
перфосфатот непосредно пред сеидбата, а калиум-
цијанамвдот барем месец дена пред сеидбата. 

3) Вештачкото гјубре за употреба за означените 
сејании ке го кр едитор ат и раи ор еду ат како и до-
сега фабриките кои што ги и шнтрахират повр-
шинете со ирсхишодуачите. Испорачките на вештач-
ките ГЈубриња ке ги врши Државното претпријатие 
За промет со хемијски продукти „Хемпро" во Бел-
град. 

4) Фабриките за шекјер, фабриките за уље и 
влачармиите ке започнат одма во согласност со 
„Хемпро", без оглед на уште неизвршеното контра-
хирање на површините за сеидба на споменатите 
сеј анин со превземањето и рапоредуењето на тото-" 
виот суперфосфат од домашните фабрики, за да не 
би дошло поради пренатрупаност на стоката во фа-
бричките магацини до застој во производство на су-
пер фосф атот. 

5) Околиските народни одбори преку своите 
поледелски органи ке вршат евиденција и контрола 
на употребата на вештачките гјубриња исклучително 
во цели, наменети со оваа наредба. 

Со оваа наредба се замену е пораниот план на 
раеподелбата на вештачките гјубриња на народните 
републики број 16.100/11/46, со тоа да народните ре-
публики можат по овој плак да се снабдуат со ве-
штачки гјубриња за есенските сеј анин заклучно до 
31 август 1946 гошина. 

Оваа наредба влгуе во сила со денот на обна-
родуењето во „Службениот лист на Федер ат иви ата 
Народна Република Југо славица". 

И бр. 21384 
Ш август 1946 година 

Белград 
Министер ,на поледелството и шумарството 

др.В. Чубриловић с р. 
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489. 
На основа чл. 11 Законот за регулирање предвој-. 

ните обвези пр опишу ам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНАТА ЧЛ. 1 ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 

ПРЕДВОЈНИТЕ ОБВЕЗИ 

1) Се признават отплатите и исплатите на долгот 
кој што должниците, по обвезите, кои што настанале 
во стари југословенски динари до 18 април 1941 го-
дина заклучно, положиле во о к у п а ц и ј а валута не-, 
посредно на заемодавачсиг, на неговиот правен застап-. 
ник или на лице кое што од овој е овластено за при-
ем на исплатата, па и во случај да е отплатата или 
исплатата извршена на друго подрачје на окупациски-
те пари различито од подрачјето каде што се води 
обвезата. 

2) Отплатите на долгот кој што должниците, по 
обвезите настанати во стари југословенски динари 
до 18 април 1941 година заклучно ги вршеле на дру-, 
го подрачје на окупациските пари, различито од под-
рачјето каде што се води обвезата, на бившите фи-
лиали или пословници на заемодавачот односно на 
домашните лица кои што од заемодавачот не биле 
овластени за прием на исплатата односно отплатата 
на долгот, се сметаат за депозити. Овие депозити ке 
се пресметат по курсот на замената окупациските 
новчаници кој што важел на подрачјето дека е упла-
тата извршена. 

3) Не се признават отплатите и исплатите кои 
што должниците, по обвезите настанати во стари ју-
гословенски динари до 18 април 1941 година заклучно 
ги направиле на окупаторските претпријатија или 
установи, кои што овие обвези ги иаплатуеле по 
овластуењето на окупаторот. 

VII бр. 12901 
22 јули 1946 година 

Белград 
Министер на финансиите, 

Сретен Жујович, с. р. 

490. 
На основа чл. 1 ст, в) и чл. 3 Уредбата за оснива* 

ње Извонредната комисија за авто-сообракјај при 
Претседателството на Владата ФНРЈ а во цел да се 
осигура евиденцијата на моторните возила на тери-
торијата на Федеративната Народна Република Југо* 
славија, Извонредната комисија за авто-сообракјај 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ОПШТ ПОПИС НА МОТОРНИТЕ 
ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕДЕРАТИВНАТА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
Член 1 

.Општ попис на моторните возила на територи-
јата на Федеративната Народна Република Југосла-
вија има да се изврши со состојбата на денот 15 сеп* 
тември 1946 година. 

Член 2 
Сите сопственици или корисници на моторните 

возила (физички и правни лица. државни надлештва, 
установи и претпријатија,, кооперативни организа-
ции, удружења и т.н), во чии посед ке се навогјат 
моторните возила на денот 15 септември 1946 годи* 
ва, должни се да ги пријават на околискиот односно 
градскиот народен одбор, надлежен спрема чл. 3 
ет. 1 на оваа наредба. 

Оваа обвеза за пријава се однесуе на сите ис-
правни и неиспрени моторни возила и автомобилски 
приколици без оглед да ли се векје регистрирани 
или не, освен возилата на Министерството на народ-
ната одбрана. 

Член 3 
Сопствениците и корисниците на моторните во--

зкла ке земат потребни обрасци за пријава на мо-
торните возила од ор1 аните на внатрешните работи 
(сообраќајна милиција) на оној народен одбор, на 
чијата територија се навогј<а:т. 

Пополнените пријави "има да се предадат во 
3 примерка најдалеку до 30 септември 1946 година 
заклучно. 

На предадената пријава за секое моторно вози-
ло и автомобилска приколица на сопствениците ке 
им се издаде потврда оти е возилото по оваа наред-
ба пријавено. Без оваа потврда од 15 септември 1946 
година не може ниедно моторно возило или автомо-
билска приколица да се продаде, или на некој друг, 
начин да се отугји. 

Член 4 • 
За неизвршуење на ов^аа наредба виновниците ке 

бидат казнети спрема постоекјите прописи, а за) 
непријавените моторни возила после 30 септември 
1946 година не ке се доделуе погонски и мазивни 
материал нити ке се одобруе набавка на' гуми и неј-
зините делови. 

Член 5 
Поблиски напатствија за пријавуењето ке обја-; 

ват преку дневниот печат дирекциите за лвто-тран-
спорт при владите на народните републики, кои што 
истовремено ке назначат од кој ден ке може да се 
земаат обрасци за пријава на моторните возила. 

Член 6 
Оваа наредба влегуе во сила со денот на нејзи-

ното објавуење во „Службениот лист иа Федератив-. 
ната Народна Република Југославија". 

Претседател ^ # 

на Извонредната комисија за авто-сообракјај, 
Вој. Илич, е. р. 

Секретар 
на Извонредната комисија за авто-сообракјај, 

инж. Милија Симович, е. р. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

484. Закон за потврда и измени и дополнуења 
на Законот за уредуење и работење на 
кредитниот систем од 26 октомври 1945 го-
дина 825 

485. Закон за потврда и измени и дополнуења 
на Законот за таксите 829 

486. Уредба за контрола на вокјето и вокјните 
преработуачки наменети на извоз — 836 

487. Уредба за стечуење недвижен имот од 
страна на странските државјани — 839 

488. Наредба за обвезната употреба на вештач-
ките гјубриња на површините под инду-
стриски растенија — — — — 839 

489. Напатствие за примена чл. 1 Законот за ре-
гулирање предвојните обвези 840 

490. Наредба за извршуење општ попис на мо-
торните возила на територијата на Федера-
л е н ат а Народната Република Југославија 840 

— Белград, 
Штампа 

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија" 
Бранкова 20, Директор и .одговорен уредник Слободан М. Нешович, Мајке Јевросиме 20« 

на Државна штамшаним*, Белград 


