








































/х с/апа 19 пакпаЛ/се 8е I похапгш ро 8/ихдепој хе1ехтској. 
оЛповпо рагодгоЛвкој /ап/Г иг Локах о р1асепој кохапги, 
7.а 8/ихдепа ри/ог>апја, која кгаји кгасе угете оЛ15 Лапа, 
пе рг1рас1а пакпаЛа ха оохаппи ргНјара.

—. 7а Локах о р1асепој оохапт ргНја&а ргИахе зе ргј- 
хпатса. /.е/јехтске о/авН 8и Лихпе /хЛаоаН Иг па ха/иео 
8/ихдетка.

С1ап 22.
Ако је па /з/о ри/орапје 1ха81апо рјре 8ис/8к1к 8/их- 

детка, опЛа 8оакот 8/ихдетки рпраЛа кИотеСгаха ха 
јеЛап Лтаг тапје оЛ ргор/запе кИоте/гахе.

Ако 8е је игеЛооа/о рге рос!пе / роз1е рос!пе, рпраЛа 
пакпаЛа ха роЛоох зато јеЛапри/ па тез/о игеЛог>апја 1 
јеЛапри/ па/гар. (Јхтепа оЛ 10-11-1931 §оЛ. 8/ихдепе по- 
гч'пе Вг. 49-XII оЛ 4-111-1931 ррЛ.).

III. Ор51е обгебђе
С1ап 23.

8/гапка тга 8иЛи и /те акоп/ас/је ха ри/пе />'О8ксп,< 
рогегеп^доа ргеЛаИ опи вити, који се 8иЛ оЛгесИИ.

8и4 се огт ро/охепи акоп/ас/ји ргор/8по кпј/хШ I 
1хс1аН пај8/аг/јет ро гапри с/апи рог<егеп81г’а, кор се о8/аИт 
Мапогтпа рог>егеп8/г>а их роВогс^и и ак/и ргеЛаН па пј/к 
о/рас1ајиа с!ео.

. Рг/т/јепи 8ити о<1 8/гапке гасипоуосјја зис/а ј ро 
пагесЈдЈ 8/аге8Јпе 8ис1а, кпјјх/ ро сЈерохИпот (ЈпеупЈки.

Кас! 81ихдетк с/од/ја пагеНди ха ри/оуапје /хс/аје 8е 
пјети а ако 8и о/8е пј/к пајв/апјет ро гап^и 8/ихдеп/ки 
па ргјугетепи ргјхпатси, ро/охет пог>ас. Рпхпатса 
арда и ка8/, Ло роЛпо^епја гасипа као ро/ог> поуас.

С/ап 24.
Ро гапри 8/аг/ј/ 8иЛ8к/ /хав/атк Лихап је гасип 1) 

/го8когч'та 8^/к /ха8/ап/к Нса хајеЛпо 8а 1хг>е8сет о /хг>г- 
§епот игеЛоуапји роЛпеН 8иЛи пајЛи/је ха /г/ Лапа ро 
^огГепот игеЛогтпји, јег се 'таЛе /х%идИ/ ргаоо па пакпас/и 
8УОЈИг /гокксгоа / д/Н Лихап, Ла угаН рпт1јепи акои/асјЈИ-

Ооај гок тохе ргоЛихШ 8иЛ и оргаг>Латт 8/иса]е- 
гчта Ло 10 Лапа.

Расип/ 8е роЛпо^е и гоки оЛ 3 оЛповпо оЛ Ш 
Лапа оЛ /хогзепор ри/ог>апја.

Ако 8е Ле8/ Лд -гасит /хпове тапје пе§о з/оје рпр^__ 
акоп/о, гахНки огаса. Расип сгоегеи оЛ 8/агетпе ЈтЛаЈ^ 
кпјш а рпхпап/са гиаса па рорипи ка8е.

Огиројаса ргак^а је пергапИпа.

С/ап 25.
Расип о /го8коо/та тога 1ха8/атк 8иЛа парВт1 1
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8атот /гкеЗси пагпасгоз! са.г кас1 је д!ри1окао па игедо- 
иапје, каИ је гаросео / догтмо игеДопапје I кад $е је 
гтаИо, иг /о ипа паде^И, а ро ро1гећ1 I гашес/осШ опе 
око!пд8И, коЈе зи осИиспе га идг>гс1гиакЈе (гобкоиа.

81аге§1па 8ис1а тога па затот ак!и роздесГосШ, (1а 
ро.Ооје опе рге1ро81аг>ке га с!огпаки 1го8кооа, које зи ро 
гтгес/т ргор181та ро/гедпе.

—. Ргета зИИгасцЧ ооор с1апа, Хагемпа аида гасип 
ооегака огчт: „Окегаоа 8 Ит Ла је гасип 8а81аг4јеп ро га- 
коп8к/т ргорс^ста / (1а је и огпасепо огете ро8ао па ри! 
ј угаИо 8е 8 ри1а“.

С1аи 26.
О 18ргаг>по8И гагасипаИд (гоккооа осНисији 8ис1оги, 

кој/ 8и пасНеГп! га гекаоаије рЈагте 8(оаг1, а 81гапката 
I зиЖкпп 1га81ап1с1та рг1ра(1аји 1811 ргагчи 1екао1, кој1 
уаге га рЈаопи .Јоаг.

С1апог>1 рог>егеп8доа тори дШ гдор пергаоИпо^ га- 
гасипаиапја рг181ојда рогг>ап1 па одрогиогпоз/ (И8с1р11п8к1 
дег ддгдга сЧа // Је и1дгеп ргаот 1ек /// пе, а једпако I 
ограп! 8ис1а гдо^ пергаоИпор и1г'Г(Нг>апја оо!д (гозкооа.

—. 0 18ргаопо8И 1го8кооа и гасипи, осИисији 8идогч 
ргШкот осИике / §1аг>пе 8Јуап, 1е 8 1ора кад осИика диде 
ра1а и гасипи с!ос1аИ дгој о(11ике којот 8и рг!гпаИ истјет 
Јгозкогч.

С1ап 27.
5ис18к1 81иГдета кас! 8/иГдепо ри/ији гасИ одат1јапја 

8/игдет/1 рог/ооа о /соГки рпиа/пе 8/гапке / па пјеп га/Рег’ 
ако 8е ро8/иге јеЛтт од јаопИг ргеоогп/д 8гес181ауа ро- 
дгојатд и с/. 7 ог>е игесСде, пе зтеји 8е и с/гир/т рге- 
г'огтт 8гес181гчта оогШ гајеЛпо 8а дИо којот од гапг- 
1егв8ог>атћ 81гапака и ро8/и гасИ којер ри/ији, као т 8а 
пј1догчт га8/иртс/та.

С ргоИгтот одрргшгасе д/8с/рПп8к/.
С1ап 28.

Ооа (Јгедда 81ира па 8пари дапот ргор/а.Гепја и 
■.51иГдеи1т погчпата“.

। । Х.а аи1епИспо (итасепје ог>е игедде пасИегап је М1- 
п18/аг ргаосГе.

(Одјао/јепо и 8/игдеп/т погппата дг. 84 XXXV 
0'1 10. арШа 1929. рос!.).

ДЕПОЗИТНИ ЗАПИСНИК
по ^епози^ни записник (,,К.Д.П“) води водилац новчане књиге 

°орасцу бр. 4. у коју се књигу уводе кривични депозити.
даје п слУчаЈУ предаје новца водиоцу новчане књиге ради пре- 

V-? •ЖаВ' хипот- банци или чување у каси, у једном и другом 
ЈУ водилац новчане књиге уводи у новчану књигу.
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