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491. 
На основа членот 1 Законот за овластуење Вла-

дата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од 
народното стопанство од 4 февруари 1946 година, 
Владата ФНРЈ пропишу е 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПОМОРСКИ КНИШКИ 

Член 1 

Државјаните на Федеративната Народна Репу« 
блика Југославија, кои што сакаат постојано да се 
запослат на поморско-трговските бродови или јахти 
во служба на палуба или на строј вклучуејки ги 
заповедникот и службениците на палуби и стројот, 
или во општа служба како радио-телеграфисти-те-
лефонисти или како административни службеници, 
кувари или конобари,, мораат да има&т поморска 
книшка. 

492. 
На основа чл. 70 Законот За непосредни даноци 

пропишу^; 

" П Р А В И Л Н И К 
ЗА КНИЖЕЊЕ НА ДАНОКОТ 

Сорти џа книжењата 

Член 1 
Книжењето на непосредните и месните даноци, 

данокот на промет, »на казни, на камати, на трошкови 
за извршуење наплата и други дажбини кои што се 
разрежуат или наплатуат спрема даноците се врши 
сумарно и индивидуално. 

Книжењето е сумарно кога се врши задолжуење 
и оддолжуење на околискиот народен одбс*р односно 
месниот народен одбор на кој што е пренесено ин-
дивидуалното книжење. Книжењето е индивидуално 
кога се врши задолжуење и оддолжуење на секој да-
ночен обвезник односно уплатуачот 'Ла данокот, 

Член 2 

Поморската книшка служи како лична легити-
мација, како одделен документ за запослуењето на 
поморско*•трговските бродови и јахти, како доказ за 
вршење одредена служба на брод, а кога поморецот 
патуе во иностранетво заради укрцуење и кога се 
вражја во татковината, поморската книшка му слу-
жи као патни документ на место пасош. 

Член 3 

Поблиски прописи за начинот на издавањето, 
содржината и формата на новите, како и за заме-
ната и престанокот на важењето на досегашните по-
морски книшки, ке издаде со одделен правилник 
Министерот на поморството ФНРЈ во согласност со 
Министерот на трудот ФНРЈ. 

Член 4 
Оваа уредба влегуе во сила кога ке се објави 
„Службениот лист на Федеративмата Народна 

Репу блика Ју гос ла виј а". 

Претседател на Владата ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер За .поЈшрството, 
Анте Вркљан, е. р. 

Сумарни сметки 

Член 2 
Сумарно книжење се врши на сумарни сметки. 
Сумарни сметки се: 

1) сумарна сметка на данок на доходок од 
II група; 

2) сумарна сметка на данок на доходок од 
IV група; 

3) сумарна сметка на данок на наследства и 
подароци; 

4) сумарна сметка на данок на промет; 
5) сумарна сметка нз данок на доходок од 

I група; 
6) сумарна сметка 'на данок на доходак од 

Ш група; 
7) сумарна сметка на месниот данок; 
8) сумарна сметка на казни кои што и при-

паѓаат на Владата ФНРЈ; 
9) сумарна сметка на казни кои што и при-

паѓаат 'ла владата на народната република; 
10) сумарна сметка на камати кои што и при-

паѓаат на Владата ,ФНРЈ; 
И) сумарна сметка на камати кои што и при-

паѓаат на владата на народната република; 
12) сумарна сметка на трошкови за присилна 

наплата на данокот; и 
13) сумарни сметки на други дажбини кои што 

се разрежуат или наплатуат според даноците. 
Сите овие сумарни сметки се водат на еден „ 

заеднички образец (в, чл. 5). 
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Член 3 
Финансиските одделела на окружните народни од-

бори водат одделни сумарни сметки на задолжуваната 
и оддо лису визата на секој околиски народен ошбор на 
својата територија, а покрај тоа една општа сумарна 
светка на сите околиски народни одбори »а терито-
ријата на округот. Во народните републики кои што 
немѕаат окрузи — сумарните сметки на задолжуе-
њата и оддолжуењата на поедини околиски народни 
одбори и општата сумарна сметка на сите околиски 
народни одбори ада- својата територија ги водат од-
делената «а данокот на министерствата на финан-
сиите на д о т и ч и т е народни републики. Во тој слу-
чај се што е во овој правилник кажано за окружните 
нар ода и одбори важи за овие одделела на данокот, 
со тоа да »е се долнени да водат одделна статистика 
за овие подади. 

Даночните оддели на околиските народи одбори 
водат одделни сумарни сметки на задолжуењата и 
оддолжуењата на секој местен народен одбор на сво-
јата територија, а покрај тоа една општа сумарна 
сметка на сите месни народни одбори на територи-
јата на околната . 

Месните народни одбори на ко,и што е пренесе-
но индивидуалното книжење на данокот водат су-
марни сметки на задолжуваната и оддолжуењата 
на даночните обвезници на својата територија. Во 
тој случај, се што е во овој правилник кажано за 
окружниот народен одбор во поглед на сумарно 
книжење важи и за околиски народен одбор, одно-
сно се што е кажано за околискиот народен одбор 
во поглед на ивдивидуаното книжење важи и за 
логичниот местен народен одбор. 

Даночните оддели на околиските народни одбори 
односно месните народни одбори на кои е пренесе-
но индивидуалното книжење водат индивидуални 
сметки иа задолжуваната и оддолжуењата на секој 
даночен обвезник односно уплатуачот на данокот. 

Член 4 
Одделењата на данокот -на министерствата на 

финансиите на народните републики, Финансиското 
одделење на Главниот извршни одбор на Автоном-
ната покраина Војводина и Финансиското одделение 
на Обласниот извршни одбор на Автономната косов-
ско-метохиска област водат сумарни статистички по-
дади по окрузи и околии. 

Министерството на финансиите ФНРЈ присобира 
и води статистички подади за разрезот и наплатата 
на (данокот, казните, каматите и трошковите за извр-
шуење наплатата, како и други .подаци кои ке му се 
доставаат во одредени срокови преку министер-
ствата! на финансиите на народните републики, а по 
потреба и непосредно од итрана на околиските и 
окружните народни одбори. 

Член 5 
Општа и одделна. сумарна сметка се води по 

следниот образец: 

(в. го образецот на стр. 843) 

Во рубриките 1—4 се бележат подаци за книже-
ње кад даночниот оддел на околискиот народен од-
бор на одделни сумарни сметки на месните народни 
одбори и на општа сумарна сметка на околната , 
а во рубриките 5—8 се бележат подаци за книжење 
мај финансиското одделение на окружниот народен 
одбор на одделни сумарни сметки на околиите и на 
општата сумарна сметка на округот. гКај даночниот 
оддел «а .околискиот народен одбор остануе празна 
рубриката 6, а кај финансиското одделеше на окру-
жниот аароден одбор рубриката 1. 

Во рубриката 9 се бележат: „редовно задолжуе-
н>е за 194 . . . г." повраќање во месецот 
194 . . . г" по дневникот од бр . . до бр. . „отпис 
во месецот , . . . . 194. . г". 

Во рубриката 10, 12, 14 ити. се книжат сумите 
на редовно задолжуење, ма припие от и повракјање-
Јт<о. а во рубриките 11, 13, 15 ити. се книжат сумите 
на наплата и отпиен. Повраќањето се книжи со цр* ч 
»ено мастило. 

После рубриките 20—21 треба да се основаат по 
две рубрики (една за ,,задолжуење" и една за „од-
должуење") со следниот ред: данок на наследство; 
данок на подароци; три чифта на празни рубрики; по 
тоа по една рубрика (за ,задолжуе1ње-оддолжуење") 
За даноци и дажбина кои не се разрежуат, туку ка ј 
кои наплатата се смета уедно и задолжуење; данок 
на доходок од I група, и тоа: данок на приходи од 
односот на службата; данок на хонорари, награди и 
слично вон односот на службата; данок на прихо-
ди од улози еа штедња к а ј кредитните установи; да-
нок на приходи од хартии од вредности и удели;-
данок на приходи од продавање лозови на Држав-
ната класна лотарија и други одобрени лотарии; да-
нок на згодици по други лотарии (освен Државната 
класна лотарија) и по др(у:ги хартии од вредност; да-
нок на згодици во готово по обложуање н,а трки, 
спортски и други приредби и на томбола; данок на 
приходи на лица од точ. е) чл. 9 Законот; данок на 
приходи на лица од точ. ж) чл. 9 Законот; данок на 
доход ок од III група; местен данок на данок на до-
ходон од I и ГИ група; данок на промет во други 
случаи (лиферациј|а и ел.); данок на наследства од 
осигурителни друштва; ТРИ правни рубрики; казна 
којо што и припаѓаа на Владата ФНРЈ; казна која 
што и припаѓаа на владата на народната република; 
камати што и припагјат на Владата ФНРЈ; к№ати 
што и припаѓаат на владата на народната републи-
ка; камати на местен данок; трошкови за присилна 
наплата и три празни рубрики. 

Во претпоследната рубрика се книжи собирот на 
задолжуења и собирот на оддолжуења на сите 
облици на данок и дажбини, прокнижени под дотич-
н и м реден број. 

Во послед!]ата рубрика се бележат евентуалните 
забелешки кои се однесуат на извршеното книжење. 

На почетокот на сумарната сметка на секоја да-
ночна година се книжат заостаците и преп лат ат а од 
мин а лат а година. 

Член 6 
V 
Сите сумарни книжења се вршат прво к)ај даноч-

ниот оддел на околискиот народен одбор по оддел-
ни сумарни сметки на логичните месни одбори, а по-
тоа иа крајот на месецот се пренесуат собирите од 
одделните сумарни сметки на месните народни од-
бори во општата сумарна сметка на околината. 
Дури тога ј копа е извршено сумарното книжење по 
одделна сумарна сметка ка ј даночниот оддел на око* 
лискиот народен одбор се доставуат книжните до-
кументи на финансиското одделение на окружниот 
народен одбор кое што ке изврши согласно книже-
ње прво по одделна сумарна светка иа дотичната 
околија за истиот месец во кој е извршено книже-
њето ка ј даночниот оддел а потоа на крајот на ме-
сецот ке ги пренесе собирите од одделните сумарни 
сметки на поедините околии во општа сумарна смет-
ка на округот. Исто така, после извршеното книже-
ње к а ј даночниот оддел ке се достават книжните 
документи на. месниот ^народен одбор на кој е прене-
сено индивидуалното книжење да овој изврши кни-
жење по својата сумарна сметка. ! 

Исклучително, кога финансиското одделеле н.а 
окружниот народен одбор срставуе книжни д о к у 
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менти, прво ке се изврши книжење по сумарните 
сметки кои што се водат во финансиското одделе-
ше, а потоа книжните документи ке се доставаат на 
даночниот оддел заради согласност на книжењата по 
претходниот став. 

Сите книжни документи-се составуат и се доста-
вуат во два примерка, од кои што едниот се вракја 
на органот на оној народен одбор кај кој најпрво е 
извршено книжењето за да би се евентуелните гре-
шки исправиле и за да. би се во дотичната сумарна 
сметка кај него забележил редниот број. и бројот 
»а деловодниот протокол на органот на оној наро-
ден одбор кај кој книжењето подоцна е извршено, 
па на тој начин да се обезбеди контролата за потпол-
на согласност на книжењето. 

Член 7 
Како документи за книжење на задолжуења на 

сумарните сметки служат: 
1) сумарни изводи од распоредот за разрез на 

поедините непосредни даноци и други дажбина (да-
нок на промет на паушалистите, на местен данок и 
слично); 

2) сумарни изводи ои распоредот за разрез на 
данокот на промет по книгата на промет; 

3) месечни прегледи на разрезот на данокот на 
наследство и подароци; 

4) месечни прегледи на разрезот на данокот 
на доходак од IV група 'на правните лица; 

5) месечни прегледи на приписот на данокот 
по поедини облици; и 

6) месечни прегледи на казните кои се одмерени 
со одделни одлуки од страна иа Финансиските орга-
ни на државната управа и народните судови. 

Месечните прегледи на приписите се составуат: 
1) кога ке се разреже данокот на наследства 

и подароци; 
2) кога ке се изврши разрезот на данокот на 

правните лица; 
3) кога во жалбената или цензурната постап-

ка ке се изврши разрез на данокот во поголем износ 
од 'прокнижениот; 

4) кога со одделна одлука на Финансискиот 
орган на државната управа ке се одмери казна ра* 
ди неуредноста по законот; 

5) кога со одлука на народниот суд ке се од-
мери казна заради даночна утаја; и 

6) кога ш т о с е мењана векје разрежаниот и 
прокнижениот данок »а поголем износ. 

Член 8 
Како документи З'а книжење на оддолжуења на 

сумарните сметки служат: 
1) изводите од дневникот на наплатата на да-

нокот по поедини облици (дажбини); и 
2) месечните прегледи на отписите. 

Месечните прегледи на отпиевте се составуат: 
1) кога во жалбената или цензурната постап-

ка ке се изврши разрез на данокот во помал износ 
од прокнижениот; и 

2) кога што се мењава разрежаниот и прокни-
жениот данок на помал износ. 

Член 9 
Месечните прегледи на припиен и отпиен можат 

да се составуат заедно по овој образец: 
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Месечните прегледи на припиен и отпиен се со« 
став уа т само еднаш месечно, и то,а одделно за секој 
месец. На последниот ден во месецот прегледот се 
заклучуе и се врши книжење на одделна сумарна 
сметка и најдалеку до 2 на следниот месец се до-
ставу е на друг орган и овој да изврши книжење за 
истиот месец. Ако за некој месец не било никакво 
книжење, треба д р у м о т орган да се извести за тоа 
како би можел да пристапи на книжењето на својата 
општа сумарна сметка.. 

По истекот на секое тромесечје даночните одде< 
ли ке сочинат во два примерка извоз од својата о-пг 
шта сумарна сметка, назначуејки ги само собирите 
до крајот « а тоа тромесечје на прокнижените дано-
ци и другите дажбини и ке ги достави изводите на 
финансиското одделена на окружниот одбор кој 
што ке изврши срамнуење со одделната сумарна смет« 
ка на дотичната околија. Ако сметките се согласни, 
ке се врати еден примерок да изводот на даночниот 
сциел. Ако ш к сметките не се слагаат, ке се сочини 
извод по месеците за тоа тромесечје, ке се достави 
на даночниот оддел да се установи грешката и смет« 
•ките да се доведат во согласна состојба. 

Член 10 
Месечните прегледи иа припиен и отпиен се со-

ставуат по месните народни одбори на местото на 
задолжуење и оддолжуење на даночниот обвезник. 

На еден лист може да се состави преглед и за 
повекје месни народни одбори, но мораат одделно 
да се покажат собирите на сумите за секој местен 
»народен одбор да би се олеснило книжењето по су-
марните сметки на месните народни одбори ка ј око-
лискиот народен одбор. 

За данок на наследства и подароци месечните 
прегледи се составуат заедно за цела околија. 

Со книжните документи (изводи од распоредот, 
дневникот, месечните прегледи на припиен и отпиен) 
не се прилагаат никакви документи. На сите доку* 
менти кои што се уведени во месечниот преглед мо-
ра да се назначи годината, месецот и редниот број 
на дотичниот список во кој што документот е уведен, 
после тоа документот се оставуе во архива (ката* 
старски лист) .или се доставуе на надлежниот народен 
одбор за неговата архива (катастарски лист). 

Актите за разрезот данокот на наследства и по-
дароци ке се доставуат на цензура поединечно кога 
претходно ке се (Прокнижат во месечниот преглед. 
После цензурата ке се вракјаат на даночниот оддел 
такугјере поединечно. Даночниот оддел цензуриса-
н а ^ предмети ке ги внесуе во месечниот преглед 
кога во цензурната постапка ка ј министерството е 
извршен разрезот на данокот во поголем или помал 
износ од прокнижениот, пока1жуејки ја во прегле-
дот само разликата на данокот која што има да се 
припише или отпише. 

Член 11 
Повраќањето на 1ерет на текукјите приходи не 

;<се внесуе во месечниот преглед, туку се книжи во 
даночниот дневник, а од дневникот на сумарната и 
индивидуалната сметка. Другите повраќања ке се 
внесуат во месечните прегледи на припивте . 

Член 12 
Р е ш е њ а ^ на височината на аконтацијата на да-

нокот по ст. 2 чл. 47 на Законот не се внесуагг во ме* 
вечниот преглед на приписите нити се книжат на су* 
марната и индивидуалната сметка. Овие решења се 
шесуат во одделен распоред, од кого одредените 
јеуми, на аконтацијата не се забележат на односните 
Индивидуални сметки. Финансиско одделение на окру-
жниот народен одбор такугјере ке води распоред 

одредените аконтации на данокот п«о. IV група, а 

•даночниот оддел и овие решења ке пи уведуе во сво-
јот распоред и од него ке ги бележи на индивидуал-
ните сметки. 

Книжењето на овие аконтации на индивидуалните 
сметки не се. врши во рубриките за задолжуење, ту-
ку се врши само забелешка во рубриката „опис" 
или во „забелешка44 заради евиденција за наплата. 
Кога ке биде извршен дефинитивниот разрез на да-
нокот ке се изврши неговото книжење во потполност 
и на тој начин ке се избегне вршењето на припие 
и отпис на разлика!а на данокот мегју привремената 
аконтација и дефинитивниот разрез. 

Член 13 
Книжењата на индивидуалните сметки се вршат 

само на основа на распоредот, месечните прегледи 
и дневникот. Никаков друг документ за разрез, при~ 
пие, повраќање , наплата и отпис не може да се кни-
жи непосредно на индивидуалната сметка пред не* 
гавото книжење во распоредот, месечниот преглед 
или дневникот. Индивидуалното книжење, мо-
же да се врши пред сумарното книжење, но тоа мо-, 
ра да се преконтролира после сумарното книжење. 

Секој документ на книжење на основа кого се 
врши книжењето на сумарните сметки мора да биде 
снабдевен со клаузула за задолжуење односно од-1 
должуење на сумарната сметка ка ј окружниот и ка ј 
ожолискот народен одбор. 

Индивидуални сметки 

Член 14 
Индивидуалното книжење се врши на индиви-

дуалните сметки на даночните обвезници односно на 
уплатуачите на данокот. 

Индивидуални сметки се: 
1) индивидуална сметка на секој даночен об-

везник од И, III и IV група; 
2) индивидуална сметка на секој даночен об-

везник на данок на наследства и подароци; 
3) индивидуална сметка на секој даночен об-

везник на данокот на промет; 
4) индивидуална сметка на секој уплатуач на 

данокот од I група; 
5) индивидуална сметка на секој обвезник на 

месниот данок; 
6) индивидуална сметка на секој обвезник на 

други дажбини кои што се разрежуат или наплатуат 
спрема даноците. 

Евиденцијата н а повекје даноци (дажбини) може 
да се води во една сума на индивидуалната сметка, 
доколку е тоа предвидено со овој правилник (непо-
среден и местен данок од II и1У група и данок на 
промет на паушалистите заедно, а каматата на овој 
данок пак заедно). 

Член 15 

На сите документи на основа на кои што се 
врши книжење на индивидуални сметки мора да се 
назначи на која индивидуална сметка е извршено 
книжењето, а на самата индивидулна сметка мора 
да се назначи документот (реден број н а распоре-
дот, на месечниот преглед и ел.) на основа е а коЈ 
книжењето е извршено. 

Член 16 
Индивидуалните сметки на даночните обвезници 

на данок на наследства и подароци се водат за це-
лата околија во една поврзана даночна главна кни« 
га, која се води одделно за секоја година, а инди-



Страна 846 — Број 60 СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 27 август 1946 

видуалните сметки на даночните обвезници односно 
ллакјачите на данок -на доходон и на данокот на 
цро^-ет се водат во даночната главна книга сто облик 
»а картотека. 

Обрасците на даночните главни книги ги пропи-
шу« Министерството на финансиите ФНРЈ. 

Даночните главни книги се водат ло месните на-
родни одбори. 

Картотека се води одделно: 
за даночните обвезници од II група; 
за даночните обвезници од IV група; и 
за уплатуачите на данок по I група. 

Во помали места може заедно да се води карто-
тека за II и IV група 

За даночните обвезници од III група се води 
евиденција во смисла на точ. 4 чл. 20 Правилникот 
з а извршуење Законот за непосредан те даноци. 

Еден картон служи дури не се искористи потпол-
но, кога се сменуе со нов под ист број ва сметката. 
Во н а ш картони* се пренесу ат см ет крените состојби 
(собирот на задолжуењето и собирот на оддолжу-
ењето во дотична та година) од искористените кар-
тови, потоа искористените картови се оставуат во 
одделна ф ас цокула, каде имаат строги да се чуваат. 

Член 17 
Пра« ошивањето и водењето картотеката треба да 

се прида жу е к м с л е д и т е плавила: 
После испишуеЈ&ето на картоните истите имаат 

да се средат по месните навода« одбори (населби), 
потоа по групите на данокот на доходов (I, II и IV). 
Во секоја од овие групи картоните во помалите ме-
ста имаат да се средат спрема презимето и името 
[(званичен назив) на даночниот обвезник односно на 
уплатуачот на данокот, и тоа строго по азбуката од-
носно абецедама. Бо поголема места може картоните 
да се средат по улиците и кукј«ите Б Р А Е В И (ИГРО по-
доцна знатно ке ја олесни работата околу присилното 
наплатуење на данокот). После тоа ке се изврши ну-
мерирање на картоните оделио по месни народни од-
бори (населби), така што во секоја оваа група ке се 
врши нумерирање на картоните ззпочнуејкји со ред-
ниот број на сметката 1 па натаму. 

Секој картон, кога ке биде основан, има да се 
ш е с е во одделен регистер на основните картони по 
редните броеви на сметките. Овој регистер ке се води 
одделно за секоја група на картотеката. Регистерот 
мора да ги содржи следните подаци: реден број на 
сметката, контролен број на картонот, презиме и име 
(назив) на даночниот обвезник (уплатуачот на дано-
кот) и забелешка. Во забелешката ке се бележи: „кар-
тонот уништен", „картонот дотрајал", „картонот 
пренесен во картотеката од IV група" и слично. 
Овој регистер ке служи за реконструкција (обнову-
ење) на картонот доколку ке биде истиот на некој на-
чин изгубен или уништен (оти лесно ке се установи 
за кој обвезник-уплатуач н е д о с т а н е картон во кар-
тотеката). 

За нови даночни обвезници односно уплату ачи 
на данок ке се оснива картон под наредниот реден 
број »на сметката во дотичната група, а самиот кар-
тон ке се уложуе во картотеката на соодветното ме-
сто по азбуката (абецеда) по презимето и името 
(називот) на даночниот обвезник (уплатуачот) или 
по редниот број на сметката, што зависи од избра-
ниот начин на ср е дуење и држање картотеката. 

Освен регистерот на основаните картони, за по-
големи места (месни народни одбори, населби) се во-
дат одделни регистри (индекси) за сите овие групи 
на картотеката, а за помали места може да се води 
еден регистер (индекс) за сите четири групи. Реги-
стерот (индексот) се води по азбуката (абецедата), 
презимето и ш е т о (званичниот назив) на даночниот 
обвезник (уплатуачот на данокот). 

Барен ОД половина годината ке се врши проверу-
ење да ли се сите картони во картотеката. 

Член 18 
За да би се обезбедила контролата над раку ењ ете-

со картоните ке се постаиуе на следниот начин: 
Приемот на картоните од страна на даночниот 

оддел- има да се изврши комисиски. Со нив се задол-
жуе раководителот (економот) на ист начин на кој што 
се задал жу е со платив« ге даночни обрасци. Сите 
примени картони над да се нумерисаат со контролен 
број од 1 па натаму. Картоните ке се издаваат на 
раководителот на картотеката само по писмено гре-
буење. Секој картон мој што ке му биде предаден на 
раководителот е а картотеката мара претходно да би-
де парафирани од страта на старешината на дзначе-
ниот оддел & снабден со печатот на благајната, ќеф 
што ке се ставре ш контролникот бркај на картонот!. 
Никаков друг картов не ш е е да се навода во кар-
тотеката. Контролниот број на последниот основаш 
картон мора да му одговара на собирот на редните 
броеви1 »а- последните о с и п а л и картони по поедини 
групи и евентуална по уништените картови ш и шт& 
мораат во текот на годината да се држат во оддели® 
ф а с ц и к л а и на кракот на годината комисиски да се 
уништат а нивниот бро ј (количината) да се упише 
на еден лист на регистерот од основаните картони. 

Еден даночен обвезник може д»а има само еден 
картон од II или IV група, а уплатуач на данокот 
по I група може да има само еден картон по о®аа 
група. Заради тоа при испишуењето на картонот мо-
р а строго да се води ш е т к а да не биде основан картел 
на лицето за кое што в ек је има соодветен картон во 
картотеката. Секој ное картон мора да биде парафин 
ран* ед лицето кое што го основало. 

Член 19 
Секое задолжуење (редовно, припие или повракја-

ње) мора да биде »несено во даночниот распоред од-
носно в о месечниот преглед на притшсите пред кни-
жењето во даночната главна книга (на картонот). 
Даночниот распоред се води одделно за секој месте« 
народен одбор (населба). 

Разрез на данок но даночните распоре ди се кни-
жи на сумарната сметка и на индивидуалните сметки 
во онаа даночна година во која што распоредот на 
данокот е составен (во која што разрезот »а дано-
кот е извршен). Припиен и отпиен се книжат таку-
гјере во годината во која што се донесени 

Повраќањето на данокот се врши само на осно-
ва на решење на надлежниот орган и се книжи на 
сумарната и на индивидуалната сметка со црвено ма-
стило на страната на задолжуење. Ако повраќањето 
се врши на терет на текукјите приходи со книжење 
преку дневникот за наплатуење данокот (дажбина), 
на сумарната сметка ке се книжи одделно вкупната 
сума на наплатата, а одделно сумата на повраќање-
то. Нема да се книжи само разликата мену напла-
тата и повраќањето . 

Секоја уплата пред книжењето во даночната гла-
вна книга (на картонот) се внесуе во даночниот днев-
ник. Даночен девиќ се води за секој месец ароден од-
бор одделно за време од 1 јануари до 31 декември 
на секоја година, по редни броеви од 1 па натаму. 
Платените суми се книжат од даночниот дневник во 
даночната главна книга за годината во која што се 
уплатите извршени, назначуејкји го во дневникот 
бројот на сметката на даночниот обвезник во даноч-
ната главна книга на кој што се уплатените суми 
прокнижени, а во даночната главна книга — редниот 
број на дневникот под кој што е уплатата извршена. 
Сите платени сум« мораат од даночниот дневник да 
се прокнижат во даночната главна книга најдалеку 
следниот работ ем ден и потоа уште еднаш да се про-
контролираат да ли е книжењето извршено исправно. 

Даночниот дневник севсоедјневно мора да се со-
бира и да се потпише од страна на ликвидаторот, 
благајникот и старешината на даночниот оддел. 
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* Освен даночни дневници по месните народни 
одбори, даночниот оддел вода еден сумарен дневник 
за целата своја територија. Во сумарниот дневник се 
пренесуат дневните собири од одделните дневници, 
оо назначуењето на месниот народен одбор и со 
почетниот и последниот реден број на одделниот 
дневник за тој ден. 

Сумарниот дневник такугјере секоедневно се за-
клучуе и потпишу е од страна на ликвидаторот, благај-
никот и старешината на даночниот оддел. Неговите 
собири се пр енесу ат во депозитниот дневник. 

Книжење данокот на промет по книгата на 
промет. 
Член 20 

Ј Општиот и вкупниот данок на промет и данок 
на луксуз, потоа каматите и казните на даночните об-
везници кои што се должни да водат книга на про-
мет односно работни книги се книжат на индиви-
дуалните сметки во одделната даночна главна книга, 

на сумарната смеша во одделни рубрики. Книже-
њето се врши за годинава во капа што се врши раз-
рез от (во која што се сос таву е распоре дот). 

На картоните за данок на доходак мора видно да 
се истакне оти постои и обвеза за плаќање данок 
ва промет ко книгата за промет, назнзчуејијн на де-
визниот картон: „Премет по книгата". 

Книжење на месните даноци и даноците на промет 
на пау полнетите 

Член 21 
Месниот данок на данокот на доходе« од I и 

И! груша се книжи одвоено од данокот на доходак 
и на ин диви ду аџиите и на сумарните сметки. 

Местом дано« на доходов од И и IV група и да--
кокот на промет на паушалисште се разрежу е но 
даночните распореди и по други книжни документи 
одвоено од непосредниот данок, па и книжењето на 
сумарните сметки се врши одвоено. Книжењето, пак, 
на индивидуалните сметки на сите овие даноци се 
врши заедно, ао една сума (собир). 

За да би можело на сумарнава сметка да се из-
врши одделно книжење на овие облици, мора напла-
тената сума по даночниот дневник да се подели ва 
непосреден данок, местен данок и данок на промет 
на пауш аристит е. Делбата се врши во текот на цела-
та година до новиот разрез на данокот спрема клу-
чот кој што има да се установи спрема разрезот на 
данокот за претходната година по сумарната сметка 
за целата околија (не по одделни сумарни сметки на 
месните народни одбори). Делбата се врши по след-
ните примери: 

I. — По сумарната сметка за целата околија по-
кажана е следната состојба: 

а) непосреден данок од IV група и данок на про-
мет на пау полнетите: 

1) долг од 1944 година (по 
сумарната сметка за 1946 година) 1,250.000 

2) задолжуење за 1945 го-
дина по новиот закон (по сумар-
ната сметка за 1946 година) — 6,320.000 7,570.000 

б) местен данок (самоуправни 
прирез): 

1) долг од 1944 година (но 
сумарната сметка за 1946 година) 520.000 

2) задолжуење за 1945 годи-
на по новиот закон (по сумарна-
та сметка за 1946 година) — — 6,056.000 5.576.000 

Сосема: 13,146.000 

Во вкупната сума од 13,146.00 динари содржано 
а 7,670.000 динари државен данок и 5.576.000 динари 
место дано«. Односот де едниот * дру т о т данок 

опрема вкупниот собир се ианавог ја со сметка на 
просто тројно правило: 

Во собирот 13,146.000 динари е содржано 
5,576.000 динари местен данок, 

во собирот од 100 динари содржано е % 
местен данок, 

значи: 13,146.000 : 5,576.000 = 100 : %, 
100X 5,576.000 

од ова: <Уо- 13Ј4&000 1 

понатаму: % — 557,600.000 г 13ДФ6.Ш 
или скратено: % 557,600.000:13Д46Л№-=:42Д1»Х 

52584 
31760 
26292 
54680 

20960 
Ш 4 Ѕ 
7&140 
65730 
124Ш 

Резултатов од 42,4159% заокружен на два деци-
мала износуе 42,42%. 

Во 100 динари на непосреден и местен данок е 
содржано 42,42 динара на местен данок, што значи 
да во истите 100 динари е содржана разликата од 
57,58 динари на непосредниот данок (100 помалку 
42,42-57,58). 

Најдените проценти можат да се проверат со 
нова сметка на односот на непосредниот дамок од 
7,570.00 динари опрема собирот од 13,146.000 динари: 

13,146,000 : 7,570.000= 100 : % 
%-757.000 :13,146 = 57,58% 

Ако во текот вд еден месец на 1946 година после 
разрезот на данокот за 1945 година е наплатена на 
име ншосред*» и местан дано«, го® ГЕ и ш IV група 
1,568.000 динари тогај значи оти во о»аа сума е со-
држано 57.58% •непосреден данок, т.е. 902.854- динари 
и 42,42% местен данок, т.е. 665.146 динари. 

По овие проценти ке се врши делбата понатаму 
во текот на 194& ш в® текот на 1947 година да разре-
зот иа данокот за 1946 година кога ш се установи 
нов клуч. 

Во овој пример данокот на промет на пау [пам-
етите не е одделно издвојен, от® тш\}у како и непо-
средниот данок, до крајот на година, во целост 
и*; припаднал на народните републики. 

II. — По сумарната светка за цела околија е по-
кажана следната состојба: 

а) непосреден данок од IV група: 
1) долг од 1945 година (со 

данок на промет на паушалисти-
те, по сумарната сметка за 1946 
година) 450.000 

2) задолжуење за 1946 годи-
на по сумарната сметка за 1947 
година 1,750.000 2,200.000 

б) местен данок од IV група: 
1) долг од 1945 година (»по 

сумарната сметка за 1946 година) 200.000 
2) задолжуење за 1946 годи-

на (по сумарната сметка за 1947 
година) - - - 800.000 1,000.000 

в) данок на промет на пауша-
листи: 

1) долг од 1946 година (ло 
сумарната сметка т 1&6 година) — 

2) задолжува* за 1946 годи-
на (по кужр&ат* скепса м 1 Ш ^ вал пал 
година) ѕ« — « - е — — — 300.090 ШХЈЅт 

Водама: 
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Долгот од 1945 година се добива кога од разре-
зот на данокот за 1945 година кој што е прокнижен 
на сумарната сметка з^ 1946 година, се одбива изно-
сот на покажаната преплата на ден 31 декември 
1945 година. По истото правило се навогја и долгот 
од следните години. 

Во вкупната сума од 3,800.000 динари е 
содржано 2,200.000 динари државен данок, 1,000.000 
динари местен данок и 600.000 динари данок на про-
мет на паушалне™. Односот на овие даноци спрема 
вкупниот собир се изнавогја такугјере по просто 
тројно правило, на пример: 

1) Во собирот од 3,800.000 динари е содржано 
2,200.000 динари државен данок, 

а во собирот од 100 динари содржано е % 
државен данок; 

значи: 3,800.000 : 2,200.000 = 100 : Јб, 

100 V 2 200 ООО 
од ова: = 220,000.000 : 3,800.000 

или скратено (за 5 нули) 2,200 : 38=57,894% 
190 

ЗОО 
266 

340 
304 

360 
342 

180 
152 
28 

Резултат од 57.894% заокружен »на два децимала 
изи е су е 57,89%. 

2) Во собирот од 3,800.000 динари содржано е 
1,000.000 динари местен данок; 

а во собирот од 100 динари содржано е % 
динари месте« даиоќ; 

значи: 3,800.000 :1,000.000 = 100 : %, 
100X1,000.000 

о д ова: °/о« 3,800.000 »100.000.000 : 3.800.000 

или скратено: ООО : 38%=26,3157% 
7Ђ 
240 
228 

120 
114 

60 
38 
220 
190 
ЗОО 
266 

34 
Резултатот од 26,3157% заокружен на два деди* 

мала изнесуе 26,32%, 
3) Од предните два случаја се гледа оти процеп* 

тот на државниот данок 57,89% ,а месниот данок 
26,32% или вкупно 84,21% што значи да процентот 
на данокот на промет на паушалистите изнесу* 
15,79% (т. е. 100 помалу 84,21). Но заради контрола 
треба да се пресмета по истото правило: 

Во собирот од 3,800.000 динар« 
600.000 динари данок на промет. 

содржано 

»а во собирот од 100 динари содржано е %, 
динари данок на промет, 

значи: 3,800.000 : 600.000 = 100 : %, 

о д ова: ° /о- - - ^ 0 0 0 , 0 0 : 3,800.000 

или скратено: %=600 : 38^15,789% 
38 
220 
190 
ЗОО 
266 

340 
304_ 

360 
__342 
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И овде резултатот од 15,7Ѕ9% заокружен на два 

децимала изнесуе 15,78%, што значи оти процентите 
во сите три случаи точно се пресметани. 

Во овој пример, во 100 динари на непосреден 
и местен данок и данок на промет на пауша-
лне™ содржано е: непосреден данок 57,89, местен 
данок 26,32 и 15,79 динари данок на промет на пау-
шалистите. 

Спрема тоа, ако во текот на еден месец на 1947 
година е наплатено на име ма овие даноци 400.000 
динари значи оти во оваа сума е содржано непосре-
ден данок 57,89% или 231.560 динари, местен данок 
26,32% или 105.280 динари и данок на промет на пау-
полнетите 15,79% или 63.160 динари. 

По овие проценти ке се врши делбата во текот 
на 1947 година до разрезот за 1946 година, после 
што ке се пресметаат новите проценти за следната 
година по овој пример, земајкји го во оглед и дол-
гот (^остатокот) на данокот на пролет на пауша-
листите од 1946 година. 

III. — По истите проценти по кои што се врши 
делбата на данок се делат и наплатените камати. 

IV. — И други дажбини кои што се разрежуат 
спрема даноците можат да се книжат на индивиду-
алните сметки со непосредните даноци, а нивните 
камати со каматите на непосредниот данок. Заради 
книжење на сумарната сметка делбата ке се врши 
по предните примери. 

V. — Со делбата по предните примери во текот 
ла една година се врши корекција (поправка), до-
колку во текот на претходната година било повекје 
или помалку доделено од поедините даноци, п а не 
треб,а: таа корекција да се врши на друг начин. 

Делбата не мора да се врши секој ден при за-
клучокот на даночните, дневници, туку може да се 
врши само ве срокови кога се врши предавачката на 
наплатените суми на оној кому му припаѓаат . Во тој 
случај треба во даночниот дневник да. се изврши 
рекапитулација на собирите од последната делба до 
тој дел, а неподелените книжења во депозитниот 
дневник се вршат само заради евиденција, оти дефи-
нитивното книжење се врши дури после расподел-
бата. 

Даночни книшки и потврди за платениот данок 
Член 22 

Наплатениот данок по I група на приходите од 
односот на службата од работниците и намештени-
ците, кои спрема Правилникот за извршуење Зако« 
нот за непосредните даноци се обвезеи да имаат да-
ночна книшка, се должни работодавачите да го по-; 
тврдат во нивната даночна книшка. Н а другите да-
ночни обвезници од I група, сем на службениците на 
државните надлештва и установи и сем на физичките 
лица кои што се сопственици на улози на штедња 
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ка ј кредитните установи, им се издава потврда од 
страна на лицата и установите кои што вршат обу-
става на данокот при исплатата или одобруењето на 
приходот. 

Како доказ на платениот данок по фиксниот став 
служи потврдата на даночниот оддел за наплата на 
овој данок. 

На, даночните обвезници од II и IV група им се 
потврдуе приемот на платениот данок во даночната 
книшка. Ако е данокот платен ка ј месниот народен 
одбор на КОЈ што не е пренесено индивидуалното 
книжење, на даночниот обвезник му се издава по-
тврда. Но и така платениот данок даночниот оддел 
ке го внесе од даночниот дневник во даночната кни-
шка кога даночниот обвезник ке му ја покаже одно-
сната потврда. 

Во даночната книшка се внесуе заостатокот од 
претходната година, задолжуењето, приписите и по-
враќањата во текот на годината, потоа преплатата 

. од претходната година, уплатите и отписите во те-
кот на годината. Таа мора да ги содржи сите кни« 
жења кои ги содржев односната сметка на даночната 
главна книга (картон). 

За платениот данок на наследства и подароци 
на обвезникот му се издава потврда. 

Во даночните книшки и другите потврди за на* 
плата на данокот се потврдуе и наплатата на казна, 
кадата, трошкови за присилна наплата и останатите 
давачки кои што се книжат на истата сметка на да-
ночна главна книга. 

На работодавачите и на другите лица, кои обу-
ставуат данок при исплатата или одобруењето на 
приходот, »како доказ за предавачка данокот на др-
жавната благајна служи потврдата за уплата на да* 
нокот преку чек. 

Потврдата ја испишуе и потпишуе ликвидаторот, 
кој што по правило го води даночниот дневник и ја 
предава непосредно на благајникот кој што приемот 
на парите го потврдуе со печат и со својот потпис. 

Член 23 
Во секој даночен оддел мора да биде на видно ме-

сто истакнато кој е службеник ликвидатор, а кој е 
овластен за прием на парите. На таа објава мора да 
биде нивниот своерачен потпис и клаузула да само 
нивните потписи на издадените потврди за платениот 
данок имаат важност и одговорност за државната 
благајна. 

Даночна годишна сметка 
Член 24 

Даночниот оддел соста,зуе даночна ^годишна 
сметка одделно за секој местен народен одбор. Ако 
на десниот народен одбор е пренесено индивидуал-
ното книжење на данокот, тогаш месниот народен 
одбор е оставу е даночна годишна сметка. Даноч-
ниот оддел составуе општа даночна годишна сметка 
(рекапитулација) за целата околија. 

Пред заклучокот на книгата на крајот на годи' 
ната и пристапувањето на еоставуање даночната го-
дишна сметка мора уште еднаш да се проконтроли-

• ра да ли се сите книжења на индивидуалните сметки 
(задолжуења, припиен и повраќања — уплати и 
отпиен) правилно извршени. 

Кога пренесениот заостаток (долг) од минатата 
година ке се собере со извршеното редовно задол-

. жуење и со лриписите по индивидуалната сметка на 
"секој даночен обвезник ке се добие сума на вкупно-
то бруто задолжував. Кога пренесената преплата од 

. минатата година ке се собере со извршените уплати и 
, отпиен по индивидуалната сметка на секој даночен 
.обвезник ке се добие сума на вкупното задолжував. 
Ако е сумата на з а д о л ж у в а в ^ поголема од сумата 
на оддолжуеаето, разликата се покажу е како зао-
статок (долг) на крајот на годината; а ако е сумата 
на о д д о л ж у в а њ е поголема од сумата на задолжув-
а в т е , р з р р р р Ш п о ^ ^ е како п р е д а т а на крајот 

на годината. Разликата се улишуе под помалата 
сума, така да собрана со неа дава сума еднаква со 
поголемата сума во другата рубрика. После тоа пре-
носот на разликата се врши во рубриката супротна 
од онаа во која што при заклучокот е запишана. На 
пример, ако е вкупното задолжување 2760 динар««, 
вкупното оддолжуење 2240 динари, разликата од 510 
динари, која претставуе заостаток, ке се запише под 
сумата од 2240 динари, така да собрана со неа шие- « 
с|уе 2750 динари, а потоа овој заостаток ке се пре- ' 
несе во наредната година во рубриката за задолжу-
ење. Или ако е вкупното задолжував 1330 динар** > 
а вкупното оддолжуење 1560 динари, тогаш разликата 
од 180 динари која претставу е преплата ке се запише 
под сумата од 1380 динари, така да собрана со неа 
изнесу* 1660 динари и по тоа ке се пренесе во след?-, 
ната година како преплата во рубриката за оддал--
жуење. ' 

Даночната годишна сметка ги содржи сите по* 
даци од сумарната сметка. Од неа мора одделно да 
се види вкупната сума на задолжуењето и вкупната 
сума на оддолжуењето. 

Во задолжуењето се -покажуе: 
а.) редовно задолжуење од даночните расло* 

реди; 
б) припиен; и 
в) логар акј ања. 

Во оддолжуењето се покажуе: 
а) наплата по даночните дневници; и 
б) отпиен. 

Сем тоа, од даночната сметка мор>а да се види и 
разликата метју вкупната сума на задолжуењето и 
ваду ален список по редните броеви на сметките на 
должуењето е поголема од сумата н а оддолжуење* 
то, разликата се покажуе како заостаток, а кога а 
сумата на оддолжуењето поголема од сумата на за-
должуењето, разликата се покажуе како преплата 
на крајот .на даночната година. 

На даночната годишна сметка се прилага инди-
видуален список по редните броеви на сметките на 
даночната главна книга (картонот) — без имињата 
на даночните обвезници — по кои на крајот на го-
дината е покажан з а о с т а т о к ^ или преплатата Овој 
список содржи: реден број на сметките, износ на зао-
статокот, износ ВЈ. преплатата, 

Разликата метју вкупната сума на заостатокот 
и вкупната сума на претплатата мора да се слага со 
разликата која што е сумарно прикажана по годи-
шната даночна сметка односиЈ по сумарната сметка. 

При составуењето н а индивидуалните изводи од 
картоните заради составуење даночна годишна сметт 
ка картоните имаат претходно да се средат по брое-
вите на сметките, доколку картотеката се води по 
азбука (абецеда). На тој начин се врши и контрола 
да ли се сите картони во картотеката. Во картотеката 
не се навогјаат само оние картони кои се оставени во 
одделна ф а с ц и к л а , и кои на крајот на годината се 
уништени спрема чл. 15 на овој правилник. Ниеден 
друг картон не смее да недостануе во картотеката, 

Даночната годишна сметка се доставуе на Фи-
нансиското одделена на окружниот народен одбор 
за преглед и одобрував. На сметката мора да се на-
значи: месниот и околискиот народен одбор, даночна 
година на која сметката се однесуе, презиме, име, 
звање и местото з,а живеење на одговорните сметко-
полагачи (старешините на даночниот оддел односно 
на претседателот на месниот народен одбор, на бла-
гајникот и ликвидаторот) од логичната даночна го-
дина, како и прописите н а службениците кои што 
участвуеле во составував на даночата годишна 
сметка. 

Финансиското одделење на окружниот народен 
одбор врши преглед на даночната годишна сметка 
од формална и од материална страна. Прегледот се 
врши со упоредуење сумарните износи на даночните 



Страна 850 — Број 60 С Л У Ж Б Е Н Л И С Т Вторник, 27 август 1946 

годишни сметки со износите по сумарната сметка ка ј 
окружниот т р е м а * одбор и со4 ^ о в е р а в а њ е точноста 
ва собирите. 

Кога; со прегледот ке се утврди оти даночната го* 
дадиља сметка е » с п р а в а , ке се издаде р а з р е ш и в а 
на одговорните шеткотголагачи. Ако Пак се устано-
ват неправилности од сметковна природа, истите 
имаат претходно да се исправат. Но ако се непра-
вилностите од материална природа така да е во пра-
шање злоупотреба, ке се побара Да се стават одго-
ворните лица под кривична одговорност. Пред тоа 
ке се превзема и »нди»иду»лен преглед ва потврдите 
да наплата д ш о к о т (по дано^здште книшки, призна-
ници и ел.) и црсслушуење на даночните обвезници. 
Ако не се установи злоупотреба, а по сметаат а се по-
кажу е мањо« чие порекло не може да се установи, 
истиот има де се стави на терет »а одговорните 
сметк ополмани во еднакви износи кој што мораат 
да го платат солидарно. 

Член 25 
На крајот на даночната годишна сметка 

треба да се назначи колку износуел р$зрезот на дано-
кот (и давачките) за претходната година спрема ко-
ја е вршена наплатата во теку ајат а година. На осно-
ва на овие подаци се цени каков успех е постигаат 
во наплатата на данокот (давачките). 

Преодни наредби 

Член 26 
Сите книжења кои се извршени за 1945 година 

> по стариот Закон за вепоередит е даноци имаат да 
| се ст санира ат (поништат?) врз основа на истите доку-
1 менти на основа на кои претходните книжења биле 

извршени. При тоа мора строго да се води сметка да 
не се изврши ст орда иранке на книжењата кои што се 
однесуат на даночната Ш 4 година, Мегјутим, во се-
гашните даночни главни ш и г и нема достаточно место 
да се изврши о,в»а сто$га?фз»е. Заради тоа истите 
имаат да се заклучат на следен начин: 

Ако е извршен разрезот на данокот за 1944 го-
дина н ако е тој разрез прокнижен во даночните 
главни книги за 1944 година има да се изврши за-
клучок на даночните главни книги за 1944 година, 
сводејкји ја состојбата на динари ДФЈ. После за« 
клучниот на даночните главен книги -имаат да се 
состават .списоци (по броевите на сметките) на за-
остаците и преплатите, покажуејкји ги во нив оддел-
но непосредните (сумарните), а одделно месните 
дшоци (самоуправните прирези). Овие списоци 
ке служат за даночната годишта сметка за 1944 го-
дина, и состојбата која што по нив ке се покаже мо-
ра да одговара на состојбата по сумарната сметка 

'(на околината даночна книга). На тој начи« се до-
з н а а почетната сума на состојбана денот 1 јануари 
1946 година која има да се прокнижи на новата су-

; марна сметка за 1946 година. Потоа имаат да се на-
прават индивидуални списоци (по презимето и име« 
то на даночните обвезници) иа сите задолжувала (од 
распоредот за 1945 година), припиен, повраќања и 
отпиен, кои се извршени во текот на. 1945 година а 
се однесуат на даночната 1944 годиме, доколку не 
постоат одделни книжни документ« само за 1944 го* 

• дина, покажуејкји 1и во тие списоци одделно непо-
средните (сумарните) а одделно месните даноци 
(самоуправните прирези). Овие списоци имаат да се 
прокнижат по новата сумарна сметка за 1945 г о д и н а 
На тој начин никакви задолжуваа за 1945 година по 
стариот закон нема да бидат прокнижени на новата 
сумарна сметка, нити отпишани задолжуењата за 

11944 година. 
Ако е разрезот на данокот за 1944 година кни-

жен во 1945 година, тогаш наместо долгот од 1944 
* година ке се книжи задолзуењето за 1944 г о д и ш 
како на новата сумарна сметка така и На новите ОД« 
дивидуални сметки за 1945 година. 

Ако даночниот обвезник и понатаму се задол* 
жуе со данок ка ј дотичниот даночен оддел, т. е. ако 
е домицилот на даночниот обвезник на територија 
на то ј даночен оддел, ке му се основуе картон на 
ко ј што ке му се пренесе состојбата на сметката на 
ден 1 јануари 1946 година (односно разрез за данокот 
за 1944 година), припиевте, повраќањата и отпиевте 
за 1944 година, и тоа во една сума (собир) непо-
средните (сумарните) и месните даноци (самоуправ-
ните прирези). Во ОВОЈ случај и сите уплати што се 
извршени во текот на 1945 година на име на непо* 
средниот и месниот данок (во отплата долгот од 
1944 година или на и^е аконтација за 1945 година) 
имаат да се прокнижат на картонот на соодветната 
сметка? За 1945 година. За да книжењето на уплатите 
не би се вршило поединечно, можат сите уплати за 
1945 година да се соберат наедно и во собирот да 
се прокнижат на новиот картон за 1945 година. • За 
да би се проверила исправноста »а собирот на кни-
жењата на уплатените суми, има да се направи спи-
сок одо реден бро ј на сметките. Списокот треба да 
содржи подаци: реден бро ј на старата сметка зв 
1945 година, износ на платениот непосреден и ме-
стен данок, број на новата сметка за 1945 година на 
која уплатата е пренесена. Собиров на овој список 
мора да се слага со собирот на уплатата по даноч-
ниот дневник. 

Ако даночниот обвезник векЈе не се задолжуе 
к а ј дотичног даночен оддел, туку кај некој друг, 
даночен оддел на чиЈа територија му се иапогја до-
мицилот, ке се пост?пи по одредбите на чл. 72 Пра-
вилникот за извршуеше Законот за непосредните да-
ноци. Спрема тие одредби состојбата на сметката 
на даночниот обвезник која би се покажала на денот 
31 декември 1945 година после извршеното стор«и-
р!ање на сите книжења, задолжуваа , припиен, по-
в р а ќ а њ а и отпиен за 1946 годара има да се пренесе 
на сметка на даночниот обвезник во местото -на не-
говото понатамошно задолжуење (домицилот). За 
тие случаи не мораат да се прават картони, туку со-
стојбата од сегашните даночни главни книги може 
да се внесе само во одделни списоци во два при-
мерка, чии собири ке се прокнижат но сумарната сме-
тка, еден примерок ке се достави преку надлежниот 
окружен народен одбор заради книжење на сумар-^ 
ната сметка кај него, а потоа на сумарната и на ин-
дивидуалните сметки ка ј надлежниот околиски паро* 
ден одбор. Но ако по ваква индивидуална сметка ке 
се покаже да од должниот местен данок (самоупра-
вен прирез) од 1944 година останала извесна сума на 
долгот на крајот на 1945 година, овој долг нема да се 
пренесуе во местото на домицилот, туку на даноч-
ниот обвезник ке се основуе картон на кој што ке 
се пренесе состојбата на долгот и ке се врши напла-
та ка ј околискиот народен одбор к а ј кого тој долг, 
се покажуе (точ. 2 чл. 72 Правилникот за извршув-
а в на Законот за непосредните даноци). 

Кога ке се изврши разрезот на данокот за 1945 
година по новиот закон, книжењето ке се изврши 
на картоните за 1946 година. Заради тоа сите суми 
кои што се платени на име аконтација на данокот 
за 1945 година по новиот закон ке се покажат како 
преплата на денот 31 декември 1945 година. Таква 
состојба ке се покажуе и во следните години. Со 
ова е потребно да се запознаат даночните обвезни-
ци, оти по нивните даночни книшки ке се покажуе 
истата состојба, па да не сванат оти таа преплата е 
за следната година. 

За заклучокот на сметката на картонот се упо* 
требуат три водорамни рубрики, од кои првата служи 
за упишуење ра&лишЈТа мегју помалата и поголемата 
страна, втората за собир на зздолжуењето * пре« 
платата односно за собир на оддолжуењето и заоста« 
токот, а третата за пренос на таа (разлика во 
ната година, Ажо во текот на годината немало »ар* 
какво ширење , тогај доиш извртениот заклучок 
б а т а »а сите понатамошни години во кои што нема-
ло книжење. 
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Завршни одредби 
Член 27 

Сите книжења на сумарните и на индивидуални* 
те сметки по даночните распореди, даночните днев-
ници, месните пр ег леди и други книжни документи 
мораат да бидат читки и јасни. Забрането е да се 
вршат исправки со бришење (со редирање) на циф-
рите и текстот во книгите и книжните документи. 
Исправките можат да се вршат само со прецртуење 
на 'погрешните цифри и текст, така да можат да се 
прочитаат прецртаните цифри и текстот, а новите ци-
фри и текстот се испишу ат наш* преправените м и ла 
следната празна линија. 

Член 28 
Овој правилник влегуе во сида кога ке се објави 

во „Службениот лист на Федеративен ат а Народна Ре-

493. 
Во цел на што појако поврзуање техничките факултети со потребите »а стопанство и што по-

успешно ос1посо)буење шжнњ дрските кадрови за работа во наду стр иј ата и останатите стопански гранки 
»а нашата земја Комитетот за школа в наума на Владала, ФНРЈ, еа основу чл. 2 и 16 Општата уредба за 
м н п с л т ит Владета ФНРЈ од 17 април 1946 година,, во сагласност со Претседателот на Владата 
ФНРЈ дооделе 

/ ' 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАСТАВАТА ИА ТЕХНИЧКИТЕ ФАКУЛТЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНАТА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
За слушателите »а техничките факултети се уведуат следните отсеци на сп ©ци алшациј а како 

и номенклатура на звањата спрема, завршената специализација 

Ред Назив на отсекот бр. 

• 
Номенклатура на звањето Поуста опециалнзаодја 

1. Архитектура инж. на архитектура 

2. Градеж градежни инжињер а) општ градеж 
б) сообраќаен градеж 
в) хидротехнички градеж 

3. Машинство машински инжињер а) изградба машини 
б) ани акционо и автом обилско 

машинство 
в) саобракјајно машинство 

4. Бродоградба инжињер на бродоградба 

5. Електротехника дашињер на електротеклина а) електротехнима на јака струја 
б) електротехеика на слаба струја 

6. Рударство рударски инжењер а) рударска техника 
б) рударска геологија 

7, Хемиска технологија инжињер на хемија спрема основните гранки 
на хемиската индустрија 

8. Металургија инжињер на металургија 

9. Геодезија и мелиорација инжењер на геодезија 

Факултетите можат во согласност со министерствата на просветете на народните републики и 
Комитетот за школа и наука да ги отвараат наведените отсеци спрема своите возможности. 

Член 2 
Срокот на учењето на техничките факултети трае 5 години. Овој срок ја о ован ја производната 

пракса и дипломската работа. 

Член 3 
Наставните планови и распоредот на предавањата ги донесуат министерствата за просвета на 

народните републики, а ги одобруе Комитетот за школа и наука на Владата ФНРЈ. 

публика Југославија", а ке се применуе и при кни-
жењето на разредениот и на платениот данок за 
1946 година како и за книжењето на данокот кој што 
во 1945 година е наплатен то фиксниот став или пре-
ку обустави при исплатата на приходот, доколку за 
овие дв-ата последни случаи не се вадени одделни 
евиденции од кои можат да се земат подаци за да-
ночната годишна сметка за 1945 година по прописи« 
те на овој правилник. 

V бр. 7120 
24 јули 1946 година 

Белград 

Министер на финансиите, 
Сретен Жујович, е. р. 
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Член 4 
Новите наставни планови важат и за студентите запишани во школска 1945/46 година. 

Член 5 
Овој правилник влегуе во сила кога ке се објави во „Службениот лист на Федеративната На-

родна Република Југославија". 

Бр. 3477 
23 август 1946 го ДРГИ а 

Белград 

Секретар Претседател 
на Комитетот за школа и наука, на Комитетот за школа и наука, 

Иво Фрол, е. р. Борис Зихерл, е. р. 

494. 
Спрема укажаната потреба, а" на основа чл. 2 

Уредбата за ставање увозот и извозот под надзор 
на државата и тон. 2 чл. 28 Правилникот за извр-
шуење Законот за регулирање платниот промет со 
ин ©странство, во согласност со Министерот на фи-
нансиите ФНРЈ, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ОСЛОБОДУЕЊЕ ПРОИЗВОДИТЕ НА ДВОСОП-
СТВЕНИЦИТЕ ВО ПОГРАНИЧНИОТ ПРОМЕТ ОД 
ПОДНЕСУЕЊЕ ОДОБРУЕЊА ЗА УВОЗ ОДНОСНО 

ИЗВОЗ 
Одредбите на Правилникот за спроводуење над-

зор над увозот и извозот нема да се нрименуат на 
заграничниот промет на производите добиени на 
двосопственичките имоти било на нашите или стран-
ските државјани. 

Спрема тоа, без увозни односно извозни дозволи 
ке се врши увозот односно извозот: 

а) на производите од поледелството и сточар-
ството добиени на сопствените имоти на нашите др-
жавјани што се навогјаат вон граница во зоната од 
15 км., како и пришло дот и останатите производи 
добиени од стока што се тера на полски работи, на 
попас или на зимуење, 

б) на иоброените предмети, добиени на соп-
ствените имоти на странски државјани што се на-
вогјаат на нашата територија во зоната од 15 км. од 
граница, како и приплодот од стоката која што 
странските државјани ја тераат на полски работи, на 
попас или зимуење. 

III бр. 30635 
20 август 1946 година 

Белград 
Министер на надворешната трговија, 

инж. Никола Петрович, е. р. 

495. 
Спрема укажаната потреба, а на основа чл. 2 

Уредбата за ставање увозот и извозот под надзор 
на државата и точ. 2 чл. 28 Правилникот за извр-
шуење Законот за регулирање платниот промет со 
иностране!во, во согласност со Министерот на фи-
нансиите ФНРЈ, донесуам 

Р Е Ш Е Њ Е 
ЗА ДОЗВОЛА НА ИЗВОЗОТ БЕЗ ОДОБРУЕЊЕ 

ЗА ИЗВОЗ 
Извоз без извозни одобруења се дозволу е за: 
1) Употребуени текстилни предмети и количини 

кои што не ги преминуат потребите из поединци а 
најмногу до 5 (пет) кг вкупна т е ж и ш текстилна 

стока која се прак ја на студенти што се навогјаат 
на студии во инострарство. Ова, во врска со Решение-
то на Министерството за трговија и снабдуење 
ФНРЈ IV бр. 9528 од 19 февруари 1946 година, 

2) Животни намирници кои што ги извозат: 
а) р е п а т р и р а и реемигранти кои одат во Че-

хословачка, доколку тие како земјооолственици про-
извеле животни намирници во своето сопствено до-
маќинство, а на основа потврдата на месниот од-
носно градскиот народен одбор да им се односните 
животни намирници сопствен производ со тоа, д$ 
секој член од фамилијата може да изнесе најмногу: 

6 (шест) кг маст; 
4 (четири)кг сланина; 

10 (десет) кг месо и преработуачки од месо; 
50 (педесет) кг брашно или жито; и 
20 (дваесет) кг животни намирници кои што 'не 

потпаѓаат под режим на планска рас поделба и по-
трошну ачка; 

б) р е п а т р и р а и реемигранти кои не се произв о-
дуачи на животни намирници, со тоа, да секој член 
од фамилијата може да изнесе најмногу: 

3 (три) кг маст или сланина; 
3 (три) кг месо или преработуачка од месо; 

20 (дваесет) кг брашно; и 
20 (дваесет) кг животни намирници кои што не 

потпаѓаат под режим на планска расподелба и по-
трошуачка. Ова, во врска со Решението на Мини-
стерство за трговија и снабдуење ФНРЈ ХИ бр. 32 
270 од 24 април 1946 година. 

3) Животни намирници: 
а) за студенти и лица што се навогјаат во ино-, 

странство а се упатени заради студии или специали-
зација од надлежните државни органи, и тоа еден 
пакет месечно, со содржина најмногу: 

500 (пет стотини) грама маст или сланина; 
500 (пет стотини) грама преработуачки од месо 

или месо; и 
1000 (една иљада) грама преработуачка од 

брашно; 
б) за лица кои што одат во иностранство, а се 

наши државјани, заради вршење државни работи и 
кои што со себе носат, и тоа: 

за пребивење вон од земјата 10 (десет) дена: 
1500 (иљада и пет стотини) траума сланина или 

преработуачки од месо; и 
3500 (три иљада пет стотини) грама Други жи-

вотни намирници кои што не потпаѓаат под режим 
на планска расно делба и потрошу атака. 

За секој ден на подолго пребивање цд напред 
предвиденото уште по (сто) грама сланина; 

в) за лица кои одат во пространство, а се наши 
државјани, заради свршуење приватни работи и ама 
истите со себе носат, и тоа најмногу; 
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ѕ 500 (пет стотини) грама ел а и ш а или пр ©рабо-
ту ачки од месо; и 

1000 (иљада) грама други животни намирници кои 
што не поти агј а ат под режим на планска расподелба и 
потрошуачка. Ова, во врска со Решението на Мини-
стерството за трговија и снабдуење ФНРЈ ХИ бр. 
33160 од 26 април 1946 година. 

4) Цигари, и тоа: 
а) за студенти што пату ат во ино стр анет во на 

Студии на лице по 600 (шест стотини) цигари; 
б) за студенти, во пакети месечно на лице по 

ЗОО (три стотини) цигари; 
в) за лица што патуат службено во инос трап-

. ©тво кога тоа го потврдуе установа или надлештво 
/мое ги пракја и при тоа го потврди времето на пре-
бивањето во инострарство, по 20 (дваесет) цигари 
'дневно; 

г) за лица под в) за евентуална репрезентација, 
кога тоа установа или надлештво кое што ги испра-
ќаа потврди и ја образложи потребата, до 1000 (една 
иљада) цигари; 

д) за дипломатски претставништва, воени мисии, 
Делегации и други групи што пату ат во ино странство, 
со званични потврди, ознаки на времето и бројната 
состојба, на лице по 30 (тридесет) цигари дневно; 

гј) за странци што пату ат во својата земја, на 
лице по 500 (пет стотини) цигари. Ова, во врска 
актот на Управата на државните монополи Пов. бр. 
62 од 15 мај 1946 година и Решението на ЈИинистер-
ството за надворешната трговија ФНРЈ V бр. 16957 
од 4 јуни 1946 година; и 

5) предмети на исхрана без никакво ограни-
ч е њ е , како во поглед на количина на контролира-
ните предмети за исхрана, така и во поглед на 
'бројот на пакетите кои што месечно се пракјаат 
во о к у п а ц и ј а т а истарска зона „Б" на борците на 
'Југословенската армија и на приватните лица, со 
тоа, да за приватните лица и понатаму ост ану ат во 
сила максимално пропишаните количини по Реше-
нието на сојузното Министерство за трговија и снаб-
дуење бр. 3858 од 5 јули 1945 година во точ. 3 под 
б) и то'Ч. 5 под 1 и 2. Ова, во врска со Решеното на 
Министерство за трговија и снабдуење ФНРЈ ХИ бр. 
57112/7526 од 6 јули 1946 година. 

V бр. 31263 
21 август 1946 година 

Белград 
Министер на надворешната трговија, 

инж. Никола Петрович, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА V ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 17 

ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал претседателот на Сојузното векје 

Владимир Симич. 
Секретар на Сојузното век је Љубчо Арсов, 
Претседателот на Сојузното векје Владимир Си-

мич ја отвора V заедничка седница на I редовно за* 
седаиие во 10,40 саатот. 

Прочитаниот записник на IV заедничка седница 
од I .редовно заседание од 21 мај 1946 година На-
родната скупштина го прима без забелешка па се 

.прејдуе на дневен ред: одговор на Потпретседателот 
на Владата ФНРЈ Едвард Кардељ по прашањата на 

; народните пратеници Радована Мијушковић и др. 
'Душама Братич за заклучоците на конференцијата 
на министрите на надворешните работи во Париз по 
прашањето на Трет и ју таска Краина и другите 
прашања што ја интересуат Југославија. 

Потпретседателот на Владата ФНРЈ Едвард Кар-
јДељ во својот исцрпни и документован говор одго-
ворил на упатените му прашања и го изнел ставот 

на Владата ФНРЈ спрема заклучоците на конферен-
цијата на министрите на надворешните работи во 
Париз. 

Народниот пратеник Радован Мијушкович во свое 
име и во име народниот пратеник др. Душан Бра-
дељ во својот исцрпен и документиран говор одго-
ворот на Потпретседателот на Владата ФНЕЈ Едвар-
да Кардељ. 

По ова Претседателот на .Сојузното векје Вла- ј 
димир Си^-ич ја заклучуе седницата во 11,10 саатот,! 
и објавуе да идната заедничка седница спрема по-! 
треба ке буде закажана писмено. 

17 јули 1946 година 
Белград 

Претседател 
Секретар, иа Векјето на народите, 

Љубчо Арсов, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА VI ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД I РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА 
17 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот на Векјето на наро-
дите Јосип Видмар. 

Секретар на Векјето на народите Нинко Пе-, 
тровач. 

Претседателот Јосип Видмар ја отвора VI заед-
ничка седница од I редовно заседание во 10,50 саатот. 

Прочитаниот записник на V заедничка седница 
од I редовно заседание од 17 јули 1946 година На-
родната скупштина го прима без забелешка. 

Се прејдуе на дневен ред: претрес предлогот 
на Законот за Договор за пријателство и взаемна 
помош метју Федеративната Народна Република Ју-
гославија и Народната Република Албанија, заклучен 
во Тирана, на 9 јули 1946 година. 

По прочитуењето на овој законски предлог и 
после опширни от експозе на Министерот на надво-
решните работи Станоја Симич во начелниот претрес 
зборуеја: Милош Рашович „за", др. Милош Москов-
љевич „за", Благоја Фотев „за". Дон Анте Салацан 
„за" Раде Прибикјевич „за", Тоне Фајфар „за", др, 
Драгољуб Јованович „за", Душан Василевич „за", 
Гојко Пајкович „за", Тихомир Никодијевич „за" и 
др. Благоје Нешковић ,уза", па претседателот на 
Векјето на народите Јосип Видмар го става овој за-
конски предлог на гласање, кој што Народната скуп-
штина еднодушно го усвои. 

Претседателот Видмар објавуе да предлогот на 
Законот за Договор за пријателство и взаемна по-
мош мегју Федеративната Народната Република Ју-
гославија и Народната Република Албанија, заклучен 
во Тирана на 9 јули 1946 година, Народната скуп-
штина го примила едногласно. 

Претседателот Јоип Видмар ја зак лу чу е заеднич-
ката седница во 13 саатот. 

17 јули 1946 година 
Белград 

Претседател 
Секретар, на Сојузното в ек је, 

Нинко Петрович, е. р. Владимир Симич, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА X РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗАСЕ-
ДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ НА НАРОДНАТА 
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 17 ЈУЛИ 

1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 
Претседавал Владимир Симич. 
Секретар Стеван Јовичич. 
Претседателот Владимир Симич го отвора X ре-

довен состанок во 17,15 саатот. 
На прочитаниот записник од IX редовен состанок 

прав« забелешка народниот пратеник Имра Фи ал-
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кович што во записникот е речено да членот 1 на 
предлогот на Основниот закон за ко операциите во 
Векјето е усвоен со еден глас против, мег ју тим чле-
нот 1 е примен едногласно. 

Секретарот Стеван Јовичич изјавуе да ја прима 
забелешката, па Векјето го усвои прочитаниот запи-
сник од IX редовен состанок со примената забелешка. 

Се соопштуат молбите на народните пратеници 
за болуења и отсаства и по предлог на претседателот 
Векјето им одобруе болуења, и тоа на: Бошка Чакич 
20 дена, Душана Мугош 30 дена, Цветка Узуновски 
10 дена, а по 5 дена отсаство за хитни работи на: 
Љуба Јанковић, Светозара Војинових, Михаила Па-

' ело вич, Фрања Тажи, Сима Комненић, Хамдија Ома-
нович и Михаила Вујковац. 

Сите прочитани молби и жалби се упатени на 
Одборот за молби и жалби. 

Се соопштуе да Векјето на народите во смисла 
членот 63 Уставот доставило на Сојузното векје на 
решавање законски предлози онака како се усвоени 
во Векјето на народите, и тоа: 
предлог на Основниот закон за коопе(р аџиите и пред-
лог на Законот за През и друмот на Народната скуп-
штину ФНРЈ, 

Претседателот го известуе Векјето да ги упо-
редил текстовите на примените законски предлози 
€о текстовите на истите законски предлози што се 
конечно усвоени и во Сојузното век је и да утврда 
оти овие текстови се потполно истоветни, па ово; 
свој извештај го става на Векјето на гласање. 

Гласајќи со дигање раце Векјето едногласно го 
усвои овој извештај и претседателот об јаву е да со 
ова Народната скупштина ФНРЈ го примила Основ-
ниот закон за коопераџиите и Законот за Прези-
диумот на Народната скупштина и да овие закон«, 
во смисла членот 46 Посложениот на Сојузното 
век је, ке бидат упатени на ГХрезидаумот на Народ-
ната скупштина ФНРЈ за прогласуење. 

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: 
претрес предлогот на Законот за конверзија пред-
војните внатрешни државни долгови и обвези. 

По предлог на народниот пратеник др. Макса 
Шнудерл Векјето одлучуе да измениве и дополнуе-
њата направени во овој законски предлог не се чи-
таат оти сите народни пратеници добиле штампан 
извештај. 

Кога известителот на Законодавниот одбор др. 
Јаков Гргур ич го образложи одборскиот извештај, 
Векјето, гласа јќи со дигање раце, го усвои овој за-
конски предлог во начело едногласно. 

Како во претресот во поединостите никој не се 
јавил за реч, Векјето, гласа јќи со дигање раце, ги 
усвоило сите членови од 1 до 23 заклучно на овој 
законски предлог по предлогот и извештајот на За-
конодавниот одбор па се пристапуе на конечно ре-
шавање на законскиот предлог во целост. 

По извршеното поименично гласање. Претседа-
телот објаву« да гласале сосема 232 народни прате-
ници и сите гласале „за", со што предлогот на За-
конот за конверзија пре двојните внатрешни државни 
долгови и обвези во Сојузното в ек је е конечно усво-
ен, па во смисла членот 63 Уставот и членот 45 По-
с лов ник от на Сојузното векје. ке биде упатен на 
Векјето на народите на решавање. 

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: 
претрес предлогот на Законот за служба во Југо-
словенската армија. 

По предлогот на народниот пратеник Ивана 
Гр ангја Векјето одлу чуе да измените и донол иуе -
њата направени во овој законски предлог не се 
читаат оти штампаниот извештај е разделен на на-
родните пратеници. 

Потоа известителот на Зак ово дае ниш1 одбор 
Сулејман Фи липо вич го образложи одборскиот из-
вештај па претседателот отвора начелен претрес. 

З б о р у в а : Хољевац Векјеслав „за", Мундрич Пе-
тар „за", па Векјето, гласај кј« со дигање раце, го 
усвои ОВОЈ законски предлог во начело едногласно. 

Како за реч во поединостите никој не се јавил, 
Векјето, гласај«ји со дигање рац(е, ги усвои едно-
гласно членовите од 1 до 72 заклучно по предлогот 
и извештајот на Законодавниот одбор. 

Со пристапу е на конечното решавање за закон-
скиот предлог во целост. По завршеното поименично 
гласање претседателот објавуе да гласале сосема 216 
народни пратеници и да гласале сите „за", со што 
предлогот на Законот за служба во Југословенската 
армија во Сојузното векје е конечно усвоен и да, во 
смисла членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот 
на Сојузното векје, ке биде упатен на Векјето на 
народите на решавање. 

Пред преминуење на наредната точка од днев-
ниот ред претседателот дава пауза од 15 минути. 

После паузата седницата се наставуе во 20.05 
саатот. 

Се прејдуе на третата точка од дневниот ред: 
претрес предлогот на Законот за Јавното обвини 
телство. 

По предлог на народниот пратеник Мехмед 
Хоџа Векјето одлучуе да измените и доиолнуењата 
направени во овој законски предлог не се читаат 
оти сите народни пратеници добиле штампан из-
вештај. 

Кога известителот на Законодавниот одбор др. 
Макс Шнудерл го образложи одборсшот извештај, 
претседателот отвара начелен претрес. 36 ору е ја: др. 
Драгољуб Јованович „против", Милош Милич „за", 
Јаков Блажевич „за", Горољуб Попович „за", Радо-
ван Мијушкович .„за", па Векјето, гл ас а јж ји со ди-
гање раце, го усвои овој законски предлог во на-
чело со еден глас „против". 

По ова претседателот Владимир Симич со цри-
станок на Векјето ја заклучуе седницата во 21,45 
саатот, а идната ја закажуе во четврток, на 18 јули 
1946 година, во 17 саатот со дневен ред: 

1) претрес во поединостите предлогот на За-
конот за Јавното обвинителство; 

2) претрес предлогот на Законот за државните 
службеници; 

3) претрес предлогот на Основниот закон за 
државните стопански претпријатија; 

4) претрес предлогот на Основниот закон за по-
ст алу ање со експроприраните и кон фисков аните 
шумски поседи; и 

5) претрес предлогот на Законот за социално 
осигуруење работниците, нам е имениците и служ-: 
бенидите. 

17 јули 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Стеван Јовичич, е. р. Владимир Симич, е. р. 

З А П И С Н И К 
НА X РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД I РЕДОВНО ЗА« 
СЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НА* 
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА^ 1 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН 
НА 17 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

Претседавал претседателот Јосип Видмар. 
Секретар Јоза Миливојевић. 
Иредседагелот Видмар го отвора X редове« со«? 

ст&нок во 17,15 саатот. 
Прочитани от записник на IX редовен состанок 

Векјето го прима без забелешка. 
Се соопштуат молбите »а народните пратеше*« 

за отсаства. 
По предлог на претседателот Венето им одо* 

бруе оте ас хво од 5 м и а на Михаила Апостолски, 
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Вељка Микјунович, Борка Темеловски, Куртеша 
'Аљуш и Флоријана Оуввд. 

Се пр ејдус на првата точка од дневниот ред: 
претрес на извештајот на Законодавниот одбор за 
предлогот на Законот за служба во Југословенската 
армија. 

Кога известителот на Законодавниот одбор Ми-
лош Царевим го прочитал и образложил одборскиот 
извештај, претседателот Видмар отвора начелен пре-
трес. 

Зборуеше Владо Амброжич „за", па претседате-
лот го става овој законски предлог со одбор ски от 
извештај на гласање во начело. 

Гласајќи со дигање раци В ек ј ето го усвои овој 
законски предлог во начело, па се прејдуе на пре-
трес во поединости. 

Известителот на Законодавниот одбор чита член 
по член од законскиот предлог. Векјето, гласајќи со 
Дигање раце, ги усвои сите членови на овој заковски 
предлог од членот 1 до заклучно членот 72 без из-

^ мени по предлогот и извештајот на Законодавниот 
одбор. 

По завршениот претрес во поединостите, се при-
с т а н е на конечно гласање во целост. По заврше-
ното поименично гласање претседателот Видмар 
о»бјав<уе да гласале 111 народни пратеници и да гла-
сале сите „за", со што предлогот на Законот за слу-
жба во Југословенската армија во Векјето на наро-
дите е конечно усвоен, па, ш смисла членот 44 По-

, ел ОБЛИКОТ на Векјето на најродите, ке бнд« доставен 
на Сојузното векје на решавање. 

Во 18.40 саатот претседателот Видмар одреду е 
одмор од 15 минути. 

После одморот се прејдуе на втората точка од 
дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот 
одбор за предлогот на Законот за Јавното обвини-
телство. 

Кога известителот на Законодавниот одбор др. 
ЈоС1:л Хрнчевич го прочита и образложи одворскиот 
извештај, го даде својот експозе Министерот на пра-
в о с у д н о ФНРЈ Фране Фр ол. 

Зборуеја: Душан Василевич „за" и Радомир То-
д о р о в ^ „за", па претседателот го става овој закон-
ски предлог на гласање во начело. Гласајќи со ди-
гање раце Векјето го усвои овој законски предлог 
ВО лачело, па се прејдуе на претрес во поединости. 

При претресот во поединостите зборуваа: Ми-
лан Смиљани^ и Радомир Тодорович. 

Известителот на Законодавниот одбор др. Јо-
сип Хрнчевич чита член по член од законскиот предлог. 
Векјето, гласајкји со дигање раце ги усвои сите чле-
нови од членот 1 до заклучно членот 26 без измени 
сем членот 3 во кој во четвртиот ред на место збо-
ровите „(име и презиме)" се ставаат зборови „(фа-
милијарно и родено име)". 

Ло завршениот претрес во поединости се при-
с т а н е на конечно гласање во целост. По заврше-
ното поименично гласање претседателот Видмар об-
јавуе да гласале 110 народни пратеници и да гласале 
сите ,у3а", со што предлогот на Законот за Јавното 
обвинителство во Векјето на народите е конечно 
усвоен, на « тој, во смисла членот 44 Пословникот 
на Векјето на народите, ке биде доставен на Соју-
зното векје ш решавање. 

Потоа претседателот Јосип Видмар ја заклучуе 
седницата во 20.15 саатот, а идната Ја вакажуе аа 18 
јули 1946 година во 17 саатот со наста вање на истиот 
дневен ред. 

17 јули 1946 година 
Белград 

Секретар, Претседател, 
Јозо Миливојевич, е. р. Јосип Видмар, е. р. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

„Службени лист Аутономне зокрајине Војводи* 
не" од 27 јули 1946 година објавуе: 

Одлука за укинуење геодетскиот отсек при Тех* 
ничката средна школа во Суботица; 

Одлука за оснивање Комисију за и з в р ш у ј е ко-
лонизација на новите населби. 

Во бројот од 3 август објавуе: 

Објаснуење за исплата принадлежностите ЈН« Ј 
службениците НО — и после извршената ревизије, зл I 
поставуење и унапредуење; 

Одлука за превзиодање подмладокот од држа*1 

тулите на женски приплодни грла; 
Одлука з а измена одлуката за оснивале Управа 

за обработуење земјиштата на новите населби 
Војводина. 

Во бројот 31 од 10 август 1946 година објавуе:, 

Правилник за работата и организацијата на бан I 
њите и другите лековити води; 

Одлука 3& измени и дополнуеша највисоките» 
цени за берберско-фризерските услуги; и | 

Одлука з-а височината на маржа бруто заработу* 1 
ачка на комисионерите за откуп стока. 1 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службениот лист на Народната 

Република Хрватска од 10 август 1946 година објз* 
вуе: 

Напатствие за правилна примена на Законот 
обвезна оправка и довршуење жилишните згради 
од 4 јули 1946 година, 

Во бројот 105 од 13 август 1946 година објавуе: 

Обавестуедве за испоставуење сметки за поедини 
вонсериски работи на индустриските државни прет* 
пр,и јага ја к;ако а оние кои се навргјат под присилна 
управа. 

Во бројот 107 од 17 август 1946 година објавуе: 
Правилник за дополнско школуење на помошни-

те учители на Народната Република Хрватска. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије* 
од 3 'август 1946 године објаву е: 

Удав аа ааклучуење II вонредно заседание на 
Народната скупштина на Народната Република 
Вебија); 

Закон за У с т а ј т е ори ата скупштина на Народна-
та Република Србија; 

Одлука за претворање Државниот вокјни расад-
ник до 'Чанак во Завод за воћарство и преработува 
ње на вокје. 



Страна 856 — Број 60 СЛУЖБЕН ЛИСТ Вторник, 27 август 1946 

Во бројот од 10 август 1946 година објаву е: 
Уредба за надлежноста на Министерството на 

шумарството ода Народната Република Србија и Ми-
нистерството »а индустријата на Народната Репу-
блика Србија во шумарското стопанство; 

Уредба за оснивање земското претпријатие за 
снабдуење стопанството со производни средства; 

Уредба за измена на Уредбата за оснивање Зем-
ското претпријатие за промет со стока и сточни пре-
работуачки; 

Одлука за организациите, друштвата и уставно« 
вите кои што потпаѓаат под точ. 2 членот 4 Зано« 
нот за избирачките списоци; 

Одлука за образуење државен одбор за прослава 
стогодишницата на раѓањето на Светозара Мар-
кович. 

Во бројот 39 од 17 август. 1946 година објавуе: 
Одлука на Владата Н, Р. Србија за признавање 

на бесплатно жил иште и огрев- на учителите во село; 
Наредба за издавање паралелни лекови и леко-

вити препарати; и 
Решење за одредуење единствени цени на квасец. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Хе^цеговине" од 7 август 1946 година објавуе: 

Наредба за одредуење дефицитарни и суфици-
тарни околии на подрачјето на Босна и Херцеговина; 

Правилник За пензиониоање и установуење пра-
во на пензија на бившите самоуправни службеници. 

Во бројот 33 од 14 август 1946 година објавуе: 
Уредба за Комисијата за кооператорството при 

Претседателството на Владата; и 
Наредб3 за издавање привремени дозволи за 

работење на застапниците на осигурителните дру-
штва. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
од 1 август 1946 година об јаву е: 

Закон за промена на името Подгорица во Тетов-
ирал; 

Закон за обнова урнатите и оштетените и за до-
вршуење започнатите згради на територијата на, На-
родната Република Црна Гора. 

УРАДНИ ЛИСТ ЗА СЛОВЕНСКО ПРИМОРЈЕ 
„Урадни лист за Словенско Приморје" во бро-

јот 14 од 25 јули 1946 година об јаву е: 
Наредба за обвезно осигуруење против пожар 

на државните индустриски претпријатија, како и 
претпријатија под секвестор и под привремена при-
силна управа; 

Наредба за промет со житариците; 
Наредба за установуење музичка школа во 

Идри ја и Постојна; 
Наредба за измена на членот 3 Наредбата за 

управа со непријателскиот имот и имотот на отсат« 
ните лица; 

Одлука за установуење Покраинско™ претпри-
јатие за промет со отпаци; 

Правилник за стручно оспособуење и пополнуење 
службениците, 

Во бројот 1'5 од 3 август 1946 година објавуе: 
Наредба за учениците во стопанството; 
Правилник за работење на работничките пове-

реници; 
Правилник на начинот и условите за .прогласува-

ње ударници; и 
Напатствие за дополнуење на збринуењето лица 

кои се прогласени за ударници. 

УРАДНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 52 од 10 август 1946 година објаву е: 

Уредба за уништуење Сан Јозефовата пеперуга 
вокјар; 

Прописи за извршуење Привремениот закон за 
ловот; и 

Правилник за ловџиската организација во врска 
членот 4 Привремениот закон з1а ловот. 

Во бројот 54 од 14 август 1946 година објавуе: 
Уредба во уништуење и оздравуење од трахома. 

И С П Р А В К А 
Во Основниот закон за државните стопански прет-

пријатија („Службен лист ФНРЈ" бр. 62 од 2 август 
1946 година) се поткрале следните грешки: 

1) во членот 38 ст. 1 наместо „правилникот" тре-
ба да стои „правилата", 

2) во чл. 53 ст. 1 стои „стопанските потреби" а 
треба „привремените потреби". 

Бр. 1011. — Од Комитетот за законодавство и 
изградба на народната власт, 21 август 1946 година. 

" С О Д Р Ж А Л : 

Страна! 
491. Уредба за поморски книшки —ѕ — 841 
492. Правилник за книжење на данокот — ~ 841 
493. Правилник за наставата на техничките 

факултети на универзитетите на Федера-
тивната Народна Република Југославија 851 

494. Решење за ослободуење производите на 
двосопствениците во пограничниот про-
мет од поднеоуење одобруења за увоз 
односно извоз — — — — — — — — 852 

495. Решење за дозвола на извозот без одо-
бруење за извоз — — 852 . 

— Белград, 
ш Штампа 

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

на Државна штамазшшДО, Белград 


